SAMENWERKING

‘Blauwe golf’
voor de klok

I

Polderpride, een groep broeiers van zwaardere
tulpen, ging dit jaar haar twaalfde jaar van
samenwerking in. De jonge garde binnen
de club is blij met het pad dat de vorige
generatie heeft geëffend. “We zien zeker
nog mogelijkheden de samenwerking
verder uit te bouwen. Als dat niet zo
was, zou het niet goed zijn”, aldus de
ambitieuze, nuchtere ondernemers.
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n 2010 verenigden vĳf relatief kleine broeiers
zich om samen zwaardere tulpen geteeld in
potgrond meer bekendheid te geven voor de
klok. Dat was destĳds nodig om niet onder
te sneeuwen in het geweld waarmee de lichtere
‘retailtulp’, veelal op water gebroeid, opkwam.
Inmiddels bestaat Polderpride uit zeven bedrĳven:
Poel Bloembollen, Pronk Tulpen, Smal Bloembollen,
Jac Uittenbogaard & Zn, Blom-Pronk, Van der Gulik
Tulpen, en de laatste, Mooĳ Tulips, sloot dit jaar aan.
Het cluster broeit samen 80 miljoen tulpen en lang
niet alles komt meer uit potgrond, het gros komt
van waterbroei. De kwekers betalen jaarlĳks een
lidmaatschap van 250 euro per miljoen stelen die
onder Polderpride geveild worden. Hiervan worden
de verkoop, de marketing en de keuring betaald.
Van meet af aan worden hun zwaardere tulpen als
cluster geveild in de diverse veilgroepen. “Dan komt
er in één keer een blauwe golf voorbĳ”, zegt Stef
Poel, duidend op de goed herkenbare blauwwitte
verpakking. Hĳ vervolgt: “Kopers kunnen hier
niet omheen als ze kwalitatief goede en zwaardere
tulpen willen.”
Volgens Polderpride waarderen kopers hun kwaliteit. Als het cluster voor de klok aan de beurt is,
loggen meer kopers in. Dat resulteert in een marktprĳs die aan de bovenkant zit. Het assortiment
dat de bedrĳven voeren, is breed; zo rond de
honderd soorten gedurende het broeiseizoen.
De kwaliteit is ‘onberispelĳk’. Alleen de beste
tulpen, gauw 90 procent van ieders bedrĳf,
schat Bas Pronk in, gaat weg onder Polderpride. “Kopers drukken blind. Ze weten dat het
goed zit met de kwaliteit. Dit vertrouwen groeit
nog steeds.” Die kwaliteit is niet gespecificeerd
naar gewicht. “Is wel geprobeerd”, weet
Patrick Smal, “maar een maatstaf is
heel lastig, gezien het brede assortiment en de vroege tulpen. Een ‘Ad
Rem’ van 28 gram is slecht, maar
voor een ‘Purple Prince’ is het goed.”
Een door Polderpride ingehuurde
keurmeester checkt de kwaliteit

Bas Pronk

(25)
PRONK TULPEN BV | AVENHORN
Met zijn broer Tom (23) sinds 2021 eigenaar. Zij hebben
het bedrijf overgenomen van hun vader Marco en oom
Edwin Pronk. Ze broeien 20 miljoen stelen en kweken
40 hectare bollen.
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Ultiem resultaat
Het ideaalbeeld is dat Polderpride over 10 jaar haar
eigen afzet heeft gecreëerd bij een grotere vaste klantenkring. “Het moet zo worden dat je aan beide zijden niet meer zonder elkaar kunt. De kracht komt
uit de vaste afzet en niet zozeer uit een betere prijs”,
zegt Bas. De verwachting is dat de webshop en de
ompakservice zullen groeien en het assortiment verbreedt. De eigen bedrijven zijn gegroeid omdat de
kostprijs laag moet blijven, maar de kwaliteit staat
nog steeds voorop. Veel zal direct worden verkocht,
echter de klok blijft een belangrijk onderdeel van
de verkoop. Patrick: “Je moet overal je prijs kunnen
pakken. De klok blijft nodig om de prijs te bepalen
voor het product.”

twee keer per week op elk van de vier veillocaties:
Aalsmeer, Naaldwĳk, Rĳnsburg en Rhein-Maas. Mankeert er iets aan, dan speelt hĳ dat door naar de hele
groep. De constant behaalde kwaliteit wordt volgens
Patrick gewaarborgd doordat de broeiers hun eigen
bollen telen in de verschillende polders, vandaar de
naam Polderpride. “Op klei. Dan weet je dat de bol
inhoud heeft”, voegt hĳ eraan toe. Door het aanbod
zwaardere tulpen te bundelen, onderscheiden de
broeiers zich gezamenlĳk, halen ze voldoende grote
aantallen en zĳn daarmee interessant voor kopers.
Ieder voor zich hadden zĳ die onderscheidende status
nooit bereikt. Door samen te gaan, is de groep ook in
staat een eigen verkoper te hebben. Dat is Sandra de
Wit van MDM Projecten. Zĳ doet ook de marketing.
“Hierdoor kan ieder van ons het verkopen loslaten.
We zĳn geen verkopers, we zĳn productiemensen.
Het nadeel is dat als je bedrĳf groter wordt, het lastiger is om de kwaliteit constant te houden. Doordat je
nu met elkaar eigenlĳk één groot aanbod hebt, kunnen wĳ ons blĳven focussen op een goede kwaliteit”,
zegt Patrick. De verhouding directe verkoop en klok
verschilt, maar ligt gemiddeld op 30 procent direct en
70 procent klok.

OMPAKKEN VOOR DE KLANT
Toen Polderpride richting haar jubileumjaar ging,
keken ze eens kritisch naar hoe de club in elkaar
steekt en of er zaken moeten veranderen. Grote
veranderingen blĳven uit. Maar verfrissing is er wel.
Zo is Mooĳ Tulips erbĳ gekomen. Die nieuwkomer is welkom, want lid Blom-Pronk gaat
stoppen. De andere vernieuwingen die zĳn
ingezet, zĳn een eigen webshop en het
plan tot een ompakservice. De webshop
ging dit jaar van start. Hier kunnen
zo’n veertig tot vĳftig vaste klanten

Stef Poel

(26)
POEL BLOEMBOLLEN BV | DE RIJP
In vaste dienst bij het bedrijf van zijn
vader Peter en oom Louis. Ze broeien
4,5 miljoen stelen per jaar en kweken
30 hectare bollen.
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elke dag voorinkopen. “Die opent om 10 uur en sluit
om 15.00 uur. De bestellingen worden ’s avonds klaargemaakt en gaan op transport zodat ze ’s ochtends bĳ
de kopers in de box staan”, legt Bas uit. Het voordeel
is dat de kopers op meerdere momenten kunnen
inkopen. Ook zien zĳ met de online shop duidelĳker
het aanbod; goede, eenduidige foto’s laten de tulpen
zien. “Het loopt storm”, aldus de jonge kwekers. De
andere vinding is dat de club de mogelĳkheden gaat
bekĳken van product ompakken en weer verpakken.
Zo kan een klant kiezen uit het hele assortiment van
de broeiers. De ompakservice gebeurt bĳ Pronk; de
bestelling wordt klaargemaakt geheel op vraag van
de klant. Zo probeert Polderpride nog meer afzet te
creëren en toegevoegde waarde te bieden. “We willen
geen ‘nee’ verkopen”, zegt Bas. Bovendien is dat beter
voor de kwaliteit. “Nu sturen we tulpen vaak per 50
in een verpakking. Daarna gooit de klant die bĳ wĳze
van spreken nog drie keer in de rondte. Dat komt de
kwaliteit niet ten goede. Door zelf te gaan ompakken,
houden we er meer grip op”, zegt Bas.

EIGEN KOERS IN SOORTEN
Is intensiever samenwerken de ambitie van de jonge
ondernemers? Stef: “Zeker. Het zou niet goed zĳn
als we dat niet in het verschiet zouden zien liggen.
In welke vorm ligt eraan hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Gaat landelĳk veilen door bĳvoorbeeld.”
Meer samenwerken in het assortiment lĳkt de jonge
ondernemers niet de weg. Er is wel eens geopperd
dat de een een soort in een bepaalde tĳd broeit en
de ander op een ander tĳdstip, maar dat is lastig
verdelen. Bas: “Iedereen wil ze hebben in bepaalde
perioden gezien de prĳsvorming.” Gezamenlĳk
nieuwe soorten aankopen, verwachten ze ook niet
snel. Ieder kiest daarin de eigen koers, zorgt voor
nieuwe soorten en bepaalt de marktkansen. Bas: “De
juiste soorten en de mix daarin is voor ieder bedrĳf
noodzakelĳk om interessante karren te hebben voor
kopers en het risico te spreiden.”
De meeste bedrĳven binnen Polderpride zitten in
een of verschillende veredelingsverbanden, zoals

Double Future, Remarkable Tulips, Mel Flowers
en Extension. Patrick: “De veredeling en de keuzes
van het assortiment staan echt los van Polderpride.
Bĳ een nieuw lid kĳken we wel of het assortiment
voldoende een aanvulling is.”
De jonge broeiers geven aan dat kennis delen over de
teelt en de broeischema’s ook bĳ de samenwerking
hoort. Stef: “We proberen samen teeltproblemen op
te lossen. Je gunt de ander ook de beste kwaliteit.
Hoe beter iedereen is, hoe sterker ons merk. Daar
hoort ook bĳ dat we elkaar aanspreken op de kwaliteit, al is dat niet leuk.”
De kwekers durven niet te benadrukken dat samenwerken een must is. Maar ze denken op deze manier
wel beter voorbereid te zĳn op de toekomst. Stef:
“We hebben een stapje voor op de rest.” Wanneer
het om- en verpakken en de webshop doorgroeien,
moet de club bepaalde zaken in een andere vorm
gieten, bĳvoorbeeld een gezamenlĳke bedrĳfstak
van maken. Patrick: “We kĳken nu wat de mogelĳkheden daartoe zĳn.” Maar hĳ is er duidelĳk over:
“We blĳven zeker ieder aparte bedrĳven, zullen niet
fuseren tot één bedrĳf. Samenwerking is heel mooi,
maar ik vind dat je wel financieel los van elkaar
moet opereren. Nu heb je wat aan elkaar, je maakt
elkaar beter. Heb je gezamenlĳk een bedrĳf, dan
moet je wat van elkaar. Dat is een wereld van verschil.” Dan zouden er te veel kapiteins op het schip
zĳn, vult Stef aan. “Je moet alleen de voordelen van
samenwerking hebben en niet de nadelen. Dat hebben we nu met Polderpride.”

Patrick Smal (29)

SMAL BLOEMBOLLEN BV | AVENHORN
Is samen met zijn vader Hans en ooms Piet
en Vincent eigenaar. Ze broeien 17,5 miljoen
tulpen en kweken 65 hectare bloembollen.
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