De bollen
zĳn binnen
Na een koud voorjaar en enkele kliedernatte weken
tijdens het rooiseizoen was het spannend wat er
boven de grond zou komen. Hoe staat het met de
aantallen en de kwaliteit? Een rondje langs diverse
bedrijven in Nederland schetst daarvan een beeld.
Tekst: Ellis Langen en Monique Ooms | Fotografie: Jan Jong, Gebroeders Hopman, Fluwel, Snoek
Bloembollen, Mulder Tulips, Franzen Landbouw, Kwekerij Schilder, Dogterom Flowerbulbs

MARK HOPMAN I GEBROEDERS HOPMAN I EGMOND AAN DEN HOEF (NH)

‘Effect van regenval afwachten’
Gebroeders Hopman teelt diverse voorjaarsgewassen op de zandgronden in de Egmonden: tulp, iris, narcis, krokus en hyacint. We zoomen in op de oogst van hyacint, waar
Hopman zo’n 10 hectare en vier soorten van teelt. De opbrengst is bestemd voor de
binnen- en buitenlandse broeierij. “We zijn rond 10 juni gestart met de oogst van hyacint en dat begon allemaal vrij voorspoedig. Bij goede omstandigheden rooien we ruim
een hectare per dag. Meestal rooien we in de ochtend en besteden we de middag aan
de verwerking.”
De hevige regenval in de tweede helft van juni gooide roet in het eten. “Het water in de
paden stond tot aan je enkels. Daardoor konden we een paar dagen niet rooien. Daarna zagen we wat meer snotjes in de bollen die we rooiden.” De bollen waren over het
algemeen goed gegroeid. “Ondanks de snotjes zijn we over het algemeen tevreden over
de kwaliteit. Het is natuurlijk nog even afwachten wat het effect van de regenval op de
langere termijn is. Bollen die verstikt zijn geraakt, maken geen bloemen aan. Wij hebben dit nog nooit meegemaakt, dus ook voor ons is het nog een vraag hoe dit uitpakt.”
Door het koude voorjaar loopt Hopman ongeveer een week achter op schema. “Maar
we gaan onze deadlines wel halen. Als ik het idee krijg dat we het niet gaan redden, bel
ik onze afnemers even om te laten weten dat het iets later wordt.” De handel in hyacint loopt ‘best goed’, vindt Hopman. “Zowel in de snijbloemen als in de potjeshandel
zie je dat er steeds meer vraag is.” Vooralsnog is dat geen aanleiding tot uitbreiding.
“We gaan ons teeltplan voor hyacint niet uitbreiden.”
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DAVID SNOEK I SNOEK BLOEMBOLLEN I BALKBRUG (OV)

‘Aantallen gehaald’
“Wel prima”, zegt eigenaar David Snoek van Snoek Bloembollen over
de kwaliteit van de krokussen, al waren ze wel iets fijner dan gebruikelijk. “We hebben alle aantallen gehaald die we verkocht hadden.”
Op 16 juli had Snoek alle tulpen en krokussen gerooid. Een maand
eerder was het akkerbouw- en bloembollenbedrijf begonnen met de
oogst ervan. Totaal ging het om 16 hectare tulpen en 3 hectare krokussen. “Gladiolen is onze hoofdtak in de bollen”, aldus Snoek, die
ook nog rode bieten en uien teelt. De vraag naar krokussen is er nog
steeds, zelfs voor kleinere maten wordt er goed betaald, bemerkt
Snoek. “Maar ik verkoop niet kleiner dan maat 7 of 8, want anders
hou ik zelf te weinig plantgoed. Ik wil rond 3 hectare overhouden.”
Bij tulpen zijn de vroege en nieuwere rassen goed aan de maat, maar
de oudere en latere soorten laten het bij Snoek behoorlijk afweten.
“Bij ‘Ile de France’, ‘Burgundy Lace’, ‘Ballerina’ en ‘Queen of Nights’
halen we de aantallen en maten niet.” De kwaliteit van de tulpenbollen is wel goed. Het pellen gaat wel moeizamer vanwege de vele
oude huiden op de bollen. De kweker verklaart dit door het bijzondere groeiseizoen: langer koud en het te korte groeiseizoen. Ongeveer 60 procent van de oogst was eind juli afgeleverd. Zo’n 15 procent gaat naar broeiers, het gros gaat naar de droogverkoop. Dit jaar
had Snoek wel wat meer moeite om voldoende personeel te krijgen,
niet alleen bij de jeugd maar dit keer gold het ook voor de Poolse en
Roemeense krachten. “Ik verwacht dat dit komt door een combinatie van corona en een aantrekkende economie in Polen. Maar de uitzendbureaus geven daar ook niet altijd een eenduidig antwoord op.”

CARLOS VAN DER VEEK I FLUWEL I BURGERVLOTBRUG (NH)

‘Beter dan verwacht’
Als we Carlos van der Veek bellen voor een oogstimpressie van narcissen in het Noordelijk Zandgebied ‘liggen de bollen net boven de
grond’. “Ze zien er verbazingwekkend goed uit. Het voorjaar is dan
ook goed geweest, we hadden hooguit twee dagen hitte. We verwachtten dan ook een goede oogst, maar dit resultaat overtreft zelfs
mijn verwachtingen. De bollen zijn goed gegroeid.” De clusterbuien
in juni hebben wel wat sporen nagelaten. “Sommige bollen zijn echt
dood geregend, er zijn wat vuurplekken in het gewas, maar dat is
zeer beperkt gebleven.”
Ook het rooien verliep naar wens. “Over het algemeen was het prima weer om te rooien, met af en toe wat wisselvallig weer. Overigens
zijn we wel een dag of tien later begonnen dan normaal, vanwege
het koude voorjaar.” Van der Veek heeft zijn buitenlandse afnemers
laten weten dat er wat vertraging zit in de aflevering van de bollen.
“We verwachten dat we een week later kunnen leveren dan de voorgaande jaren. Het wordt krappe sokken.” De aantallen en de kwaliteit zijn daarentegen wel dik in orde. “Ook qua zuur zie ik nog weinig

problemen, maar met deze natte omstandigheden kan dit later in
het seizoen nog wel verrassen.”
In de voorverkoop heeft Fluwel zijn bollen ‘redelijk’ verkocht. “Het
prijsniveau van narcis is goed, eindelijk trekt de markt voor dit gewas
wat aan. Het loopt lekker. Als je nu bollen over hebt, plant je ze liever zelf op dan dat je ze weer verkoopt. Dat is winst voor het nieuwe seizoen.”
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FRANK FRANZEN I FRANZEN LANDBOUW I DIRKSLAND (ZH)

‘Het is gewoontjes’

TEUN MULDER I MULDER TULIPS I RUTTEN (NOP)

‘Minder twaalven’
De laatste dag van juli had Mulder Tulips de 95 hectare tulpen eruit.
“Gemiddeld is de oogst gewoontjes”, zegt Teun Mulder, die verantwoordelijk is voor het rooien bij het bedrijf in Rutten. De twaalven
kunnen niet allemaal geleverd worden. “Maar er zijn ook wat uitschieters in het assortiment naar boven. Een soort als ‘Triple A’ groeide
dan weer best zwaar. Het is allemaal wat grillig. Bij het dubbele soort
‘Orca’ is het getal 12 er niet, daar moeten we een veer laten. Dat valt
tegen, 20 tot 30 procent minder twaalven.” Dat soort heeft behoorlijk last gehad van de vorst in februari. “Een paar procent die met de
punt boven stonden, ben je dan meteen al kwijt. De rest kwam wel
boven, maar stond er niet vitaal bij. De warmtepiek begin juni maakte dat deze tulpen ondanks het beregenen snel achteruitgingen.”
De afnemers aan wie onvoldoende geleverd kan worden, belt Mulder
op of schrijft ze aan. De Orca’s waren vorig jaar september al verkocht
omdat het een gewilde tulp is. “We hebben er nu natuurlijk wel de
maat 11 van over. Sommige afnemers zijn daar blij mee, een ander
hoeft ze niet. Maar de vraag naar die 11 is er ook, dus dat werkt wel
prettig.” Het pel- en verwerkingsseizoen verliep volgens Mulder op
een gegeven moment vrij moeizaam. “Onder scholieren en studenten waarde corona toch rond. Wat positieve coronagevallen onder
hen maakten dat anderen minder kwamen werken. Dat leidde op
een gegeven moment tot een onderbezetting.” Het afleveren ging
dan even wat langzamer of lag stil. “Gelukkig is kwam dat nog wel
goed. Na vijf dagen draaiden we weer op volle toeren.” De laatste
rooidag werd nog een ‘bollenbiertje’ gedronken. “Maar de meesten
gingen de dag erna op vakantie. We schuiven de traditionele barbecue daarom op tot na de vakanties. We hebben een hartstikke leuke
ploeg, dus zo’n seizoen wil je zoveel mogelijk met elkaar afsluiten.”
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Akkerbouw- en bloembollenbedrijf Franzen Landbouw in Dirksland had
de 25 hectare tulpen er rond 19 juli uit. Het moderne akkerbouwbedrijf
op Goeree-Overflakkee focust zich op de teelt van consumptieaardappelen, pootgoed, uien, wortelen en sinds zes jaar ook op tulpenbollen.
Franzen Landbouw voert de teelt en afzet van tulpen in eigen beheer uit.
De tulpentak is dus relatief nieuw, maar is inmiddels tot een belangrijke pijler uitgegroeid. Over de oogst zegt Frank Franzen: “We telen
nu voor het zesde jaar bollen, maar het blijft lastig inschatten wat de
netto-aantallen precies zijn.” Hij geeft aan dat het er ‘gewoontjes’ uit
ziet. Hij zet ze via bemiddeling af. “We proberen 30 procent verkocht
te hebben bij het planten, 30 procent in januari en 30 procent rond de
oogst.” De afzet loopt perfect, geeft hij aan. “We hebben niet te klagen over de kwaliteit, maar de heel grote maten, 12 op, halen we bij
een aantal soorten moeizaam.” Jaco Pannekoek, die de bloembollen
onder zijn hoede heeft op het bedrijf, vult aan: “Ik ben juist een aantal
kopers aan het mailen waar we 90 procent halen van de afspraken van
het soort ‘Pioneer’.” Het liefst wil hij deze informatie eerder doorgeven aan kopers, maar er wordt nu pas afgeteld. Om in de toekomst de
oogst beter te kunnen inschatten start het bedrijf met het bijhouden
van verschillende data. “In het begin hebben we ons gefocust op de
teelt, nu pakken we dit onderdeel op zodat we onze afnemers eerder
kunnen melden of we te kort of te veel hebben.” Ook de gegevens van
de gewasstand op het land horen daarbij, zoals vorstschade, te veel
water, enzovoort. Franzen Landbouw teelt twaalf soorten. De laatste nieuwe zijn ‘Red Gold’, ‘Pink Ardour’ en ‘Curry’. “We breiden uit in
assortiment maar ook in areaal. We willen naar zo’n 50 tot 60 hectare. Dit jaar kopen we weer partijen aan om ze groter te maken, andere soorten bouwen we af omdat we er niet tevreden over zijn. We zijn
zoekende naar het ideale assortiment.”
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JASPER DOGTEROM I DOGTEROM FLOWERBULBS
OUDE-TONGE (ZH)

‘Lijkt er goed uit te zien’
JOHN SCHILDER I KWEKERIJ SCHILDER I LOPPERSUM (GR)

‘Het rooien ging makkelijk’
“Wij telen 10 hectare tulpen in Loppersum, in totaal zo’n veertien tot
vijftien soorten. We broeien de tulpen zelf, per seizoen zijn dat zo’n
5 tot 5,5 miljoen stelen. Telen voor je eigen broeierij geeft rust in het
rooien en verwerken van de bollen en het is ook niet nodig om de bollen uit te zoeken. Dat scheelt weer kans op beschadigingen en zuur”,
vertelt John Schilder. “We zetten de bollen in de cellen totdat we gaan
opplanten voor de broeierij, in november.” Het rooien op de Groningse klei, waar de bollen in netten geplant zijn, ging ‘erg makkelijk’. “Af
en toe hadden we last van wat buitjes waardoor we de bollen niet zo
schoon mee naar huis konden nemen. Gelukkig was het weer hier niet
zo extreem als elders in het land.”
Eind juli waren de pelwerkzaamheden ongeveer halverwege. Schilder:
“De vroege ‘Prince’-soorten vallen een beetje tegen qua aantallen, daar
hadden we er liever meer van gehad. Onder andere ‘Tom Pouce’, ‘Leen
van der Mark’ en ‘White Marvel’ hebben het een stuk beter gedaan. Die
bollen zijn goed doorgegroeid en daar zijn we erg tevreden over.” Zodra
het pellen gedaan is, heeft Schilder een goed overzicht van de aantallen
die hij komende winter kan gebruiken in de broeierij. “De intentie is om
de komende jaren wat te groeien. Hierdoor worden investeringen rendabeler.” Schilder verkoopt zijn bloemen via de veiling. “Afgelopen jaar
is dat erg goed gegaan. Dat geeft goede hoop voor het komende jaar.”

Op de kleigrond van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is het rooien in de laatste week van juli afgerond. De bollen
zijn hier geplant in netten. Jasper Dogterom vertelt: “Het koude
voorjaar heeft zo’n anderhalve week vertraging opgeleverd. We
zijn later begonnen met rooien dan normaal. In het begin was het
nogal nat op het land, maar per dag ging het beter. Dat wij bollen
in netten rooien is bij zulke omstandigheden wel een voordeel.
Uiteindelijk waren we binnen een kleine drie weken klaar.” Na het
oogsten kon Dogterom Flowerbulbs snel doorpakken met verwerken en afleveren. “De deadline van 15 augustus was geen probleem, de laatste week van juli waren alle bollen al de deur uit.”
Dogterom is tevreden over de opbrengst. “We kunnen alles leveren wat is besteld. Doordat we ervoor kiezen om 80 procent van
onze opbrengst te verkopen, hebben we altijd een slag om de arm.
Je weet nooit hoe een seizoen loopt. Nu hadden we wat schade
door de wateroverlast, maar gelukkig niet al te veel. Uiteindelijk
hebben we iets minder dan 20 procent alsnog kunnen verkopen,
voor mooie prijzen. De stemming is goed, gemiddeld levert een bol
zo’n anderhalve cent meer op ten opzichte van de voorverkoop.”
Over de kwaliteit merkt Dogterom op: “Die lijkt zo vlak na het rooien heel goed. Over twee maanden weten we meer, als bekend is
hoe het uitpakt met zuur. Wat wel opvalt, is dat de bollen goed
gegroeid zijn. Sommige bollen zijn doorgegroeid naar grotere
maten dan we hadden verwacht, dus daar zijn we erg blij mee.”
Voor het komende seizoen verwacht hij geen grote wijzigingen.
“We nemen altijd wel afscheid van wat oude soorten en vervangen die voor nieuwe. Ik verwacht niet dat we veel gaan groeien
of krimpen.”
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