Verkoop nieuwe
leliecultivars op
laag pitje
Nu het door corona lastig is om nieuwe
lelies te showen, zetten bedrijven de kas
open voor publiek en brengen ze lelies
gewoon langs. Toch daalt het aantal
lelieregistraties licht. Dit komt door
strenge selectieprocedures, niet omdat
de lelieveredeling stilstaat. Er worden
momenteel beduidend minder nieuwe
cultivars verkocht. Dat komt niet door
corona, maar door de marktsituatie.
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at de leliesector momenteel niet floreert, is duidelĳk. “Al ruim vĳf jaar zĳn vraag en aanbod uit
balans”, meldt Hans Glorie, commercieel manager
van Van Zanten Flowerbulbs. Het bedrĳf uit Hillegom is actief in export, teelt en veredeling. “Wĳ zien elke
dag bestaande marken, zoals Japan, de Verenigde Staten,
Australië en Taiwan krimpen.” Volgens Glorie voelt iedereen
in de keten dat, maar hebben met name de kwekers het
zwaar aangezien de prĳzen van de bollen onder druk staan.
Toch is hĳ niet negatief: “Als het lelieareaal blĳft krimpen
zoals afgelopen jaren, dan komen vraag en aanbod op een
gegeven moment weer in balans.”
Het kruisen gaat gewoon door. Dat geven ook andere lelieveredelingsbedrĳven aan. “Door een tegenslag moet je niet
stoppen met verdeling. De wereld gaat weer veranderen”,
zegt Kees van der Wereld, algemeen directeur van World
Breeding. Arie Peterse is veredelaar bĳ Gebr. Vletter & Den
Haan en noemt dit geen verloren jaren. “Er wordt minder
verkocht, maar er is geen veredelingsstop.” Ook bĳ De Jong
Lelies uit Andĳk gaat het veredelen door. Algemeen manager Remco van der Kooĳ: “We moeten de gang erin houden.
We zĳn nu bezig met wat er over zeven tot tien jaar op de
markt komt. Gezien de uitstroom van lelies, moet er dan
ook instroom zĳn van nieuwe cultivars. Anders droogt het
aanbod op.”

STROEVER
Alle vier de bedrĳven merken dat verkoop van nieuwe
cultivars stroever verloopt, of dat er geen enkele cultivars
zĳn verkocht. Logisch, blĳkt uit de gesprekken. Voornamelĳk gezien de marktsituatie met daarbovenop corona. In
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2020 zĳn er bĳ De Jong Lelies geen bestellingen van nieuwe
cultivars binnen gekomen. Deze zĳn wel te koop, hetzĳ nu
voor een iets lagere licentieprĳs. “Door de onzekerheid in de
markt zĳn kwekers terughoudend met aankoop van nieuwe
soorten. Daar hebben we mee te maken. Dan moet je werk
steken in de promotie of iets doen met de prĳs”, geeft Van
der Kooĳ aan. Hĳ laat weten vooral vragen te krĳgen over
soorten die in 2019 geshowd zĳn, niet over het nieuwe werk.
Door diezelfde marktsituatie maakt World Breeding uit
Breezand pas op de plaats. Zo ligt de introductie van nieuwe
cultivars stil, vindt er strengere selectie plaats en wordt er
iets minder geïnvesteerd in nieuwe rassen door de aantallen
van de te bestellen weefselkweek te verlagen. “We weten hoe
het voelt”, verklaart Van der Wereld die zelf ook lelies teelt.
Nieuwe lelies worden geregistreerd, er wordt kwekersrecht
aangevraagd en daarna teelt het bedrĳf de lelies voorlopig
zelf. “Het is nu niet de tĳd om lelies in de markt te zetten”,
meent Van der Wereld. Dat betekent niet dat er geen interesse is. Hĳ laat weten dat ook nu belangstellenden in de kas
komen kĳken.
Bĳ Peterse komen met name jonge ondernemers naar de kas.
“Soorten lopen niet weg, maar voor acceptabele bedragen
willen ondernemers investeren. Zĳ weten dat ze met oude
rommel blĳven zitten als ze niet meer investeren.”
Volgens Rian Vletter, directeur van Gebr. Vletter & Den Haan
uit Rĳnsburg, zoekt een handvol kwekers die hĳ gesproken
heeft bewust naar lelies die niet alleen of voornamelĳk
geschikt zĳn voor China. “Kwekers willen meer spreiding in
geografie en klandizie. Liever niet meer één cultivar die via
vĳf exporteurs naar hetzelfde land gaat. Iedere markt telt.”

POTENTIE
Dat Van Zanten Flowerbulbs naast veredelaar tevens exporteur is, heeft voordelen volgens Glorie: “Omdat wĳ exporteren, kunnen wĳ makkelĳker vraag naar nieuwe cultivars
creëren. Door het soort te verhandelen in het buitenland
ontstaat er bekendheid en vraag. Daarnaast weten we steeds
meer over de teelt- en broei-eigenschappen.” Dit is voordat
een nieuwe lelie op de markt wordt gebracht. Al gebeurt dat
niet met alle lelies. “Soms houden we een ras zelf. Als een
cultivar de potentie heeft om groot te worden, ontstĳgt hĳ
onze eigen kwekerĳ en zetten we hem op de markt.”
Dit gebeurt ook bĳ De Jong Lelies. Dit bedrĳf heeft de laatste
periode kritisch gekeken naar de visie en het assortiment
waar ze zich op richten qua veredeling. Zĳ selecteren strenger en zien, net als Glorie en Peterse, mogelĳkheden met
dubbele lelies. Doordat de vraag naar Oriëntals minder is,
daalt dat aanbod volgens Van der Kooĳ. Die daling ziet Peterse bĳ de OT’s en LA’s, ook vanwege minder belangstelling.
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In de registratiecĳfers van de KAVB (zie grafiek) is de daling
per groep te zien. Deze registratiecĳfers zeggen niet hoeveel
cultivars er ieder jaar op de markt komen. “Registratie betekent niet dat de lelie al op de markt is”, laat Van der Wereld
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weten. De vier bedrĳven geven aan dat er de laatste jaren
minder lelies op de markt gebracht zĳn. Daarnaast worden
deze nieuwe cultivars minder verkocht. “Er zĳn altĳd pieken
en dalen”, begint Vletter. “Van 2014 tot 2016 is bĳ ons, maar
ook bĳ collega-veredelaars, veel gekocht. Na zo’n periode
is de verkoop van nieuwe rassen altĳdJaar
twee tot
drie jaar
Oriëntal
minder.”
2015alles vooruitkĳ
36 ken.
Volgens Vletter blĳven kwekers ondanks
“De eerste dagen van de lockdown werden bloemen wegge2016
61
gooid. Al snel ontstond vraag naar lichte lelies voor de retail.
Dat bood perspectief. Zelfs leliebroeiers
die zich richten
2017
26 op
het zware segment, kunnen 2020 positief afsluiten. Ja, het is
2018
slechter dan vĳf jaar terug. Maar lelies
zĳn veelzĳdig42
gebleken. Het is niet allemaal kommer en2019
kwel.”
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Lelieregistraties
Er zijn 4.221 leliecultivars geregistreerd bij de KAVB. Vanaf 1995
tot nu kwamen er ongeveer 2.900 cultivars bij. De laatste 26 jaar
zijn er dus gemiddeld ruim 100 nieuwe lelies per jaar geregistreerd. Voor 2020 liggen al 55 registraties klaar voor goedkeuring.
Naar verwachting komen daar nog zo’n 15 tot 25 bij. In de jaarlijkse KAVB-uitgave van de registraties worden ook zoveel mogelijk lelies meegenomen waarvoor kwekersrecht is aangevraagd.
Doordat deze er niet allemaal in staan, ligt het totale aantal nieuwe cultivars per jaar in werkelijkheid zo’n 20 tot 30 stuks hoger.
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