Tulpenmanie
heerst niet overal

O

p veiling Royal FloraHolland kunnen klokverkopers rekenen op goede prijzen voor hun tulpen.
Productmanager lelie en tulp Coen Verspeek noemt
de prijzen fantastisch. “De prijsvorming is goed.
De gemiddelde klokprijs week 1 tot en met 7 van 2020 was
15 eurocent. Dit jaar zit dat al op 21 eurocent.” De bijzonder
hoge prijs komt volgens de productmanager doordat er op de
klok veel enkele tulpen worden gekocht door klanten die de
supermarkt beleveren. “De enkele tulpen worden weggekocht
en dat zorgt voor een bodem.”
Niet alleen op de klok zijn enkele tulpen gewild. “Klanten
proberen zoveel mogelijk direct te kopen, bijvoorbeeld via
Connect, Floriday en klokvoorverkoop. Als een kweker hierop
tulpen aanbiedt, zijn ze gelijk weg. Dat biedt broeiers zekerheid, maar juist nu zouden broeiers de klok zijn werk moeten
laten doen”, meent Verspeek.
De productmanager ziet dat bloemisten meer luxere tulpen –
bijvoorbeeld dubbel en parkieten – kopen om zich te onderscheiden en omdat enkele tulpen aankopen nu lastiger is door
de genoemde drukte op de klok. “De prijs voor dubbele tulpen
is iets gestegen, maar niet zo extreem als bij enkele tulpen.
Daardoor is het gat tussen enkele en luxere tulpen kleiner.
De gemiddelde klokprijs dit seizoen voor dubbele tulpen is 23
procent hoger dan afgelopen jaar dezelfde periode. Waarbij de
enkele tulpen een 51 procent hogere klokprijs noteren.”
Tulpenteler Cor Winter van het Heemskerker collectief
CoasTulips beaamt het beeld. “We zitten nu in de Vrouwendag-gekte, maar het gaat gewoon goed. We noteren een plus
van een paar cent en het jaar verloopt stabiel.” Winter veilt
zijn in zand geteelde tulpen. “We kopen niets bij, maar er kan
iets meer weg dan andere jaren. Er zijn nu eenmaal minder
klanten voor tulpen van 40 cent.”
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De ene broeier koopt tulpen bij om gretige
afnemers te beleveren, maar bij de ander is het
nauwelijks drukker dan andere jaren. De vraag
naar tulpen is groot en de prijzen zijn goed, maar
niet iedereen profiteert daarvan. Met name in de
bol-op-pot is de stemming in mineur.
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Retailbroeiers die rechtstreeks op contract leveren aan exporteurs of meteen aan supers, profiteren niet mee van de oververhitte markt. Peter Steltenpool van Horizon Flowers benadert
het toch positief. “Voor dit seizoen zijn te lage contractprijzen
afgesproken. De enige remedie daartegen is dat het in vrije
markt als een tierelier loopt. Dit geeft ons een betere onderhandelingspositie voor volgende contractbesprekingen.” Een ander
voordeel is volgens hem dat de supermarktketens ervaren
hoeveel meer tulpen ze kunnen verkopen. Cees de Wit van Germaco beaamt dat. “Het supermarktbezoek bij onze klanten in
Duitsland, zoals Aldi en Lidl, is twee keer zo hoog. Die vragen
wel 50 procent meer tulpen.”
De vraag naar tulpen is volgens Steltenpool deels te verklaren
door de verlate narcissen uit Engeland en Ierland. Die zijn twee
weken later op de markt. “Maar dan nog. We zien duidelijk dat
de snijbloemenverkoop bij de supermarkt het wint van de plantenverkoop.” De klanten van Horizon Flowers maken gretig
gebruik van de marge om tussen 10 en 20 procent meer tulpen
af te nemen. Wil de klant nog meer, dan probeert verkoper
Steltenpool van het bedrijf uit Zwaagdijk bij andere kwekers bij
te kopen. “Je wilt je klant tevreden houden.”
Steltenpool ziet het niet als een voordeel dat klanten nu soms
de duurdere tulpen via hen bijkopen. “De doelstelling is dat
de klant geld verdient aan wat hij van je koopt. Dat doet hij
zo minder.” De Wit van Germaco koopt niet bij in een ‘tijd
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waarin de karren onder je handen vandaan worden gerukt’
en de mindere kwaliteit ook voor een normale prijs weggaat.
“Maar dat is natuurlijk geen hoog percentage.” Het ziet er
voor de rest van het broeiseizoen erg rooskleurig uit, meent De
Wit. De vraag zal alleen maar verder opstuwen. “Deze gekte
houdt minimaal nog twee weken aan. Iedereen knalt nu voor
Vrouwendag, 8 maart is dé dag. Dit én het feit dat het ernaar
uitziet dat de lockdown verlengd wordt, legt de sector geen
windeieren.” Steltenpool is veel terughoudender. Hij verwacht
dat de vraag tot 8 maart aanblijft, maar hoe het verder gaat is
ongewis. “Wat hard omhoog gaat, komt meestal ook weer hard
naar beneden.”
Paul Rozema en Koos Stolwijk broeien op hun bedrijf Waddenpracht in de Groningse gemeente De Marne jaarlijks ruim 4
miljoen tulpenstelen. ‘Leen van der Mark’ is de belangrijkste
cultivar. Het leeuwendeel gaat voor de klok van Royal FloraHolland in Aalsmeer, een klein deel gaat naar de veiling in
Eelde, en de rest is daghandel. Rozema weet niet goed wat
hij meemaakt dit jaar. “Het is gek dat het al zo lang zo goed
is. Wat we vorig jaar misten, krijgen we er nu bij.” Hij is dan
ook blij dat de kas sinds begin januari ‘tjokvol’ staat. Omdat
de bollenprijs afgelopen jaar slecht was, broeien Rozema en
Stolwijk wat meer bollen zelf af. Rekening houden met de bloemendagen doen ze niet. “Voller dan vol kunnen we de kas niet
zetten. Ruimte bijhuren willen we niet. Het is zo al druk zat.”
Rozema merkt wel dat er te kort tulpen in de markt zijn. “Ik
heb diverse telefoontjes van bloemisten gehad of wij ze konden
beleveren. Maar daar beginnen we niet aan. Wij houden het bij
de klok.”

Bol-op-potmarkt gaat met
kunst- en vliegwerk
Bij bol-op-potbedrijven is de stemming erg veranderlijk. Het ligt maar net aan welk afzetkanaal, welk
marktsegment en in welke land de kweker kan leveren. En áls het stokt, of het ze lukt nieuwe markten aan te boren. De handel naar de supermarkt
loopt het allerbeste, zegt Joost van Ruiten van Flowerboost, maar hij houdt zijn hart vast. Flowerboost levert normaliter aan meerdere afzetkanalen
zoals retail, tuincentra en de klok. De kwekerij uit
Noordwijkerhout raakt het meeste kwijt en levert
nu meer aan een aantal grote supermarktklanten
in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Van Ruiten:
“De retail vult het gat van de winkeliers.” Tuincentra zeggen acties af en schuiven handel door. Met
nog vijf weken tot Pasen is het de vraag of daar nog
product heen gaat. “Aan de retail kunnen we na 20
maart niet veel meer kwijt, want daarna stappen ze
over op perkgoed. We boekten tot nu toe een mager
resultaat. De klok gaat sowieso slecht. Wie daarvan
afhankelijk is, heeft het heel moeilijk.”
Gert-jan Hogervorst van HL Hogervorst ziet een ‘heel
erg wisselende, maar gemiddeld goede’ verkoop.

Veel gaat via Decorum naar Frankrijk en België.
Hij draait nu ‘volle bak’ en verwacht goede handel
richting Internationale Vrouwendag. “Oost-Europa
draait wel door.” De ‘click en collect’ is een mogelijkheid voor tuincentra, maar dat loopt niet zo uitbundig als het gangbare bezoek aan de tuincentra,
aldus Hogervorst. Voor Ikea en bouwmarkten zijn
planten nu lastig en daar richten ze zich nu niet op.
Hedwig Damen van H.C. Damen in Voorhout vraagt
zich af of zijn schuur leeg raakt. “Het gaat heel rommelig, al gaat het ook niet echt slecht.” Naar de
retail draait het door, maar voor zijn markt de tuincentra vindt hij de situatie een hard gelag. “Het is
oneerlijke concurrentie. In tuincentra kunnen
mensen makkelijker afstand houden dan in een
supermarkt. De regels worden mij te gortig. Geef
ondernemers een kans om te overleven.” Nu het
voorjaarsweer wordt, wil de consument graag. Dat
merkt hij aan zijn huisverkoop. “Er moet nog heel
wat gebeuren om het seizoen goed te maken. Die
strop van vorig jaar was genoeg.”
Sinds week 7 trekt de handel van bol-op-pot-

producten op veiling Royal FloraHolland aan met
dank aan het voorjaar en Vrouwendag, verklaart
productmanager Nick Nieuwenhuyzen. Bij gebrek
aan een productmanager bol-op-pot bij de veiling
zocht hij uit dat de aanvoer achterloopt. “Dat betekent nog niets. In een week kan de achterstand van
zo’n 10 tot 15 procent rechttrekken, mits de tuincentra en bouwmarkten openen.”
Op dit moment zijn kwekers blij als ze tegen kostprijs kunnen veilen, zegt Nieuwenhuyzen. “Tuincentra zijn nodig om de aantallen in maart weg te
zetten. Er is immers nog veel productie op komst.”
Over de supermarkten zegt hij: “Daar is een hoop
concurrentie van andere producten. Bovendien kunnen niet alle bollen daarheen.”
De crisisorganisatie Corona Tuinbouw roept het
kabinet op de openstelling van tuincentra en bloemenwinkels vanaf 3 maart te verruimen. In Duitsland zijn diverse partijen uit de tuinbranche gezamenlijk een petitie gestart om 1 maart weer open te
gaan. Als winkels gesloten blijven, voert de veiling
wellicht een aanvoerregulering in.
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