Supers houden vraag
tulpen in stand
De start van het tulpenseizoen was zelden
zo spannend. Welke gevolgen hebben de
Brexit en de strengere lockdowns in de
voor tulp belangrijkste afzetlanden? De
afzet naar Duitsland, Nederland, Engeland
en Frankrijk lijkt tot nu toe weinig brokken
te maken. Pech heb je wel als je bouw- en
tuincentra belevert, want die zijn dicht. Is
de super of de markt je klant, dan spin je
garen bij de lockdown.
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V

anwege de oplopende besmettingen en de nieuwe virusvariant is Engeland zijn derde lockdown
ingegaan, die in ieder geval tot half februari duurt.
“Supermarkten zijn open, net als tuincentra,
bouwmarkten en de DIY- en Variety-winkels (respectievelijk
Karwei- en Action-achtige winkels, red.)”, zegt Carl Schoutsen
van ConsumerView vanuit Bourne. “De tuincentra in Wales,
Schotland en Noord Ierland zijn wel gesloten.” De bloemenzaken zijn dicht. “Heel af en toe doen ze wat buitenverkoop,
maar dit mag officieel niet.”
Schoutsen schat dat bijna 70 procent van de bloemen- en
plantenverkoop in het VK gedurende deze periode via supermarkten verloopt en dus is dit nog ‘redelijk gunstig’. De
Engelse groothandelaren en de cash-and-carry’s in Engeland
die de straathandel en bloemist beleveren, hebben het zwaar,
ziet hij. “Sommigen proberen wat aan lokale supermarkten
te slijten.” Het verbaast hem dat bij de groothandelaren nog
geen afvallers te zien zijn. “Zij zijn ook de leveranciers van
de sterk opkomende online-verkoop. Dat is hun redding.” De
online-verkoop in Engeland gaat absurd hard, zegt Schoutsen.
Volgens Schoutsen zijn verstoringen van de markt onvermijdelijk; hij ziet al verschuivingen. “FleuraMetz, dat bloemisten
belevert, geeft nu bijvoorbeeld extra gas met levering aan
supermarkten.” Deze verhoogde concurrentie is niet gunstig
voor kwekers, want die zijn het meest gebaat bij een stabiele
supply chain, weet Schoutsen. Voor tulpen ziet hij het tóch
rooskleurig in. “Mensen willen nog meer dan in andere jaren
het voorjaar in huis halen.”
Volgens Coen Verspeek, productmanager bij FloraHolland,
wordt in Engeland meer dan de helft van alle verkochte
tulpen verkocht via de supermarkten. Vaak zijn dit de lichtere
sorteringen, die druk geven op de klokprijs. Dat gebeurde in
de eerste week van januari in ieder geval niet, zo zag veilingmeester Arjen Groeneveld bij FloraHolland in Aalsmeer. Er
was zelfs geen sprake van stagnerende afzet: “Er draaide geen
tulp door. Zelfs de onderkant van de markt, de lichtere en
grote volumes tulpen, zoals een ‘Debutante’, bracht geld op.”
Dit heeft volgens Groeneveld ook te maken met het feit dat
broeiers nog geen volle productie draaien. Eind januari, begin
februari, wordt het interessant, zegt hij.
De klokprijs voor tulpen kwam bij FloraHolland in de eerste
week van dit jaar gemiddeld uit op 15 tot 16 cent. Dat valt de
veilingmeester zeker niet tegen, gezien de marktsituatie en de
kwaliteit van de tulp. Volgens broeier Arjan Smit in Spierdijk
is het gunstig dat nog niet volop wordt gedraaid: “We zitten
in de eerste week op 80 procent. Zelf kan ik mijn tulpen niet
kwijt aan de 400 tuincentra in Duitsland, maar lever nu aan
collega’s die de retail als klant hebben. Die hebben tekorten.”

TULPENTEKORT
Duitsland heeft de lockdown die half december inging,
verlengd tot 31 januari. Niet-essentiële winkels zijn dicht,
32

15 januari 2021

15 januari 2021
032-33 Start tulpenseizoen.indd 32

11-01-21 11:33

maar bloemen en planten mogen in de buitenlucht worden
verkocht. Ook is verkoop mogelijk via cash-and-carry’s en
supermarkten. “En de markt. Daar zijn bloemen niet aan te
slepen”, weet lijnrijder Cees Heemskerk. Zijn Noord-Duitse
afzet staat stil, maar de rest van Duitsland draait door. “Was
er geen lockdown, dan was de markt geëxplodeerd”, weet
Heemskerk, voorzitter van de lijnrijders bij groothandelsbrancheorganisatie VGB. “Ik hoor dat ook van collega’s die
op Frankrijk rijden, en ook naar Engeland is nog handel
mogelijk. Het handelsakkoord heeft daar voor rust gezorgd.”
Omdat Duitsland veruit de grootste afnemer van tulpen is,
zijn wijzigingen hier volgens productmanager Verspeek het
spannendst. Van het totale retailsegment tulpen gaat via
Royal FloraHolland namelijk 40 procent naar Duitsland, dan
volgt Nederland met zo’n 17 tot 18 procent, daarna Frankrijk met circa 7 procent en dan pas Engeland met 5 procent.
Net als in Engeland staat ook in Duitsland het overgrote
deel van de tulpen in de supermarkten, veelal discounters.
Verspeek: “Zo lang men geen wc-papier gaat hamsteren, is
er daar nog plek voor bloemen. Ik verwacht geen spannende
dingen voor de klok zolang er geen contracten worden afgezegd door supermarkten.”
De buitenverkoop is een grote meevaller. “Het blijkt tot nu
toe dat hierdoor geen afzet wegvalt. De vraag is wel of dit
aanhoudt. Dat zal ervan afhangen hoe graag mensen nog
bloemen willen kopen, en natuurlijk het weer.” Het valt
de productmanager op dat veel tulpenkwekers die in het
voorjaar nog een stalletje aan de weg hadden, dit hebben
opgedoekt. “Ik moest er laatst echt naar op zoek.”
Bij Borst Bloembollen in Obdam, die via FloraHolland veel
directe handel doet, liep vorige week alles normaal weg.

“Gezien de omstandigheden had ik het beroerder verwacht”,
zegt Menno Boots. Alleen de daghandel via de webshop
richting groothandelaren haperde iets. Hij ziet dat sommige
groothandelaren in Duitsland drie dagen open zijn in plaats
van vijf, omdat ze door de lockdown minder bloemen verkopen. Het stemde Boots gerust dat hij vorige week ‘s morgens
op de klok een aantal partijen in grote hoeveelheden zag
weggedrukt worden. “Dat zijn retailkopers. Dus de onderkant van wat er via de klok verkocht wordt, ligt er redelijk
strak in.”

VERWACHTINGEN
Boots durft geen verwachtingen uit te spreken voor de komende weken. “Vandaag is goed, morgen is echt ongewis.”
Hij ervaart dat berichtgeving telkens net voor lockdowns wel
veel onrust geeft in de markt. “Exporteurs kopen dan even
niet in. Die zitten natuurlijk ook in de overlevingsmodus.
Zodra er duidelijkheid is, komt de markt wel meteen weer in
beweging. Onduidelijkheid is funest.”
Ook exportmanager Dennis Koomen bij Flower Valley in
Enkhuizen (het exportbedrijf van Karel Bolbloemen dat de
tulpen verwerkt, ook voor derden), geeft aan dat de eerste
tekenen niet verkeerd zijn. De afzet naar zowel Engeland als
Duitsland verloopt normaal. “De afgesproken aantallen worden afgenomen.” Hij geeft wel eerlijk aan dat eind week 2 de
vuurdoop is. “De supermarkten zijn nu volgezet, de vraag is
of de consument alles leegtrekt.” De broeier verwacht niet
dat er door de Brexit minder tulpen naar het VK gaan, al
merken ze bij Flower Valley wel dat supermarkten eerder
moeten doorgeven wat ze willen. “Door al het extra werk,
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duurt het een dag langer eer ze alles hebben.”
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