Ondertussen in…
CHILI

Het rooiseizoen lelies in Chili is grotendeels achter
de rug. De tulpenbollen daarentegen zitten nog
maar net in de grond. In dit Zuid-Amerikaanse
land is het aantal professionele bollenbedrijven
de laatste jaren sterk teruggelopen. Er zit nog
maar een handjevol bedrijven met Nederlandse
roots en één Chileens bedrijf. We stelden een paar
van hen de vraag: ‘Hoe is het daar?’
Tekst: Ellis Langen en Monique Ooms
Fotografie: Southern Bulbs S.A., Southern Tulips, Wagenaar Lelies BV en Valdivia Lilies

EMIEL VAN TONGERLO I VALDIVIA LILIES

‘Chili is een erg
bureaucratisch land’
Zabo Plant en Gebr. Vletter & Den Haan kochten zo’n acht jaar geleden
Valdivia Lilies van Juan Sone, toen het minder ging met dit bedrijf. Valdivia Lilies kweekt nu zo’n 100 hectare lelies met zo’n vijftig soorten,
bestemd voor de broeierij. Vletter & Den Haan gebruikt de Chileense
grond voor weefselkweekteelt. “Onze bollen gaan grotendeels naar
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Japan, China en Mexico”, zegt Emiel
van Tongerlo. “Een deel is bestemd voor de Nederlandse broeierij.
Een voordeel van telen in Chili is, behalve dat je jaarrond verse bollen
hebt, dat je dichter bij afzetmarkten als Noord- en Zuid-Amerika zit.
Met de stijgende vrachtkosten levert dat een flinke besparing op.”
Het bedrijf wordt gerund door een Chileense general manager. “Hij
had die functie al toen we het bedrijf overnamen. Dat is een groot
voordeel. Hij kent het bedrijf, de omgeving, de wet- en regelgeving en
kan communiceren met de medewerkers. Dat is essentieel om daar
te kunnen ondernemen.” Van Tongerlo merkt op dat medewerkers
in Chili arbeidsrechtelijk zeer goed worden beschermd. “Verder is
het een erg bureaucratisch land. Overal heb je talloze formulieren en
stempels voor nodig. Ook het milieubeleid is strikt.” Op het gebied
van fytosanitaire eisen trekken ze samen op met Chileense kwekers
in de regio. “Samen praten we met de SAG, de agrarische controledienst, over de export van bloembollen. Die vormen hier een kleine
markt, dus een sterke lobby is nodig om resultaten te kunnen boeken. Daar zijn we blij mee.”
Valdivia Lilies werkt met een vaste teeltbegeleider uit Nederland.
“Hij pendelt regelmatig heen en weer om plant- en spuitschema’s te
maken, het plantgoed te checken en dergelijke. Hij is onze koppeling
tussen Nederland en Chili. Verder gaat onze inkoper er zo’n twee tot
drie keer per jaar naartoe.” In coronatijd is de inkoper minder vaak
naar Chili gegaan. “Corona heeft ons op verschillende manieren parten gespeeld. Aan het begin van de pandemie zakte de afzet in elkaar.
We hadden te maken met gecancelde orders en op het moment van
oogsten was onduidelijk of we die bollen wel zouden verkopen. We
hebben ons nog afgevraagd of we ze wel moesten rooien. Dat was in
mei, juni 2020, een dramatische periode.” Nu spelen er problemen
op personeelsgebied. “Omdat werknemers vanwege corona vanuit de
overheid 80 procent van het laatstgenoten loon ontvangen als tegemoetkoming, is het voor ons lastig om personeel te vinden in de drukke oogstperiode die nu aan de gang is. Mensen blijven thuis omdat
ze toch wel geld krijgen.” Verder verloopt het rooien op de zwaardere zandgronden van Chili goed. “De omstandigheden zijn prima, er
doen zich geen bijzonderheden voor. De opbrengst is redelijk tot goed
en ook over de gezondheid van de bollen zijn we goed te spreken.”
Over de afzet is Van Tongerlo positief. “De situatie is compleet omgedraaid. Er is een grote vraag naar bloemen waardoor de vraag naar
bollen ook is gegroeid. We zien dat vooral in Europa en Noord-Amerika de bloemenconsumptie is gegroeid ten opzichte van de tijd voor
corona.” Vraag en aanbod zijn nu beter in balans. “Het aanbod was
voor corona al wat afgenomen omdat het al een tijdje niet lekker
liep in de lelies. Het gekrompen aanbod in combinatie met de gestegen vraag zorgen nu voor een prima balans. De prijzen zijn ook iets
gestegen.” Voor Zabo Plant leidt dit niet automatisch tot uitbreiding
in Chili. “We zitten aan ons plafond qua personeelsbezitting en verse
grond, dus we houden het voorlopig zo.”

Valdivia Lilies teelt op de zwaardere zandgronden in Chili.
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Zo’n 40 tot 45 procent van de leliebollenproductie gaat naar Nederland.

Genoeg mensen vinden voor het werk was dit seizoen een zorg.

Een onafhankelijke controleur beoordeelt de bollen voor verzending.

KLAAS WAGENAAR I WAGENAAR LELIES BV

‘Moeilijk om mensen te vinden’
De rooitijd van 50 hectare lelie in Chili zit er bijna op bij Wagenaar Lelies
B.V., onderdeel van Dutch Lily Masters. Klaas Wagenaar laat er sinds
2001 op contract telen. Dat gebeurt in samenwerking met een Chileens
bedrijf dat onder andere ook koeien heeft en fruit. De productielocatie
ligt tussen Río Bueno en Osorno in. “Het teeltseizoen was goed op wat
nachtvorstschade in de tweejarige teelt na”, zegt Wagenaar. Normaal
gaat hij vier tot vijf keer per jaar naar Chili, maar het land zit nog op
slot. Ruim een jaar is hij er nu niet geweest. “Ik wil er weer graag heen.
Je ziet toch altijd weer verbeterpunten.” Door corona was en is het nog
steeds lastig om voldoende mensen in Chili te vinden voor het werk. Een
van de redenen is dat de Chileense overheid de mensen die geen werk
hebben nu financieel ondersteunt. Dus de motivatie om aan het werk
te gaan is er in het algemeen minder. “Vanaf het oogsten tot en met het
inpakken zijn er ruim 100 mensen bij betrokken, dus dit gaf dit seizoen
wel veel extra zorgen.”
De eerste containers zijn inmiddels in Nederland aangekomen. Alle bollen worden voordat ze in Chili worden ingepakt, gecontroleerd door
een onafhankelijke kwaliteitscontroleur. “Zo proberen we verrassingen
te voorkomen.” Met het containervervoer bemerkt Wagenaar tot dusver geen problemen. De containervracht is wel wat duurder geworden.
“De afzet verloopt dit jaar weer soepel, want er is meer vraag dan aanbod. In 2018 en 2019 hadden we te maken met een overproductie en in
2020 stortte de markt in door het coronavirus. De fusie van afgelopen

jaar tot Dutch Lily Masters brengt meer rust in de operatie. Er wordt
gezamenlijk gekeken naar het teeltplan en de belangen zijn nu allemaal
hetzelfde.” In de samenwerking is op verschillende fronten veel kennis
aanwezig. Dit geeft extra energie. “We zijn in staat om nieuwe rassen
snel te testen, dus niet alleen op bolgroei maar ook op broei-eigenschappen, houdbaarheid en transport. De bollenteelt is een traject van minimaal drie jaar, dus het is belangrijk zo snel mogelijk de eigenschappen
in beeld te hebben. Zo voorkom je onnodige teeltkosten.”
Zo’n 40 tot 45 procent van de leliebollenproductie gaat naar Nederland en dan met name naar het eigen broeibedrijf Dutch Lily Masters.
De rest gaat naar China, Vietnam, Taiwan, Ecuador, Australië en Costa
Rica. “De afzet naar Midden- en Zuid-Amerika, zoals Columbia, groeit
ook nog elk jaar.”
Op afstand telen zal nooit makkelijk worden, maar Wagenaar is ervan
overtuigd dat de teelt in Chili bestaansrecht houdt. De teelt daar verschilt niet veel met die in Nederland, echter de kostprijs voor de Chileense leverbare bol ligt hoger dan in Nederland. Over de teelt in Chili
zegt Wagenaar: “Om jaarrond een stabiele kwaliteit bloemen te kweken
kan je niet zonder bollen van het zuidelijk halfrond. De bollen zijn alleen
niet goedkoop; duurdere grondstoffen en de vracht naar Nederland werken verhogend voor de kostprijs. Zolang kwaliteit betaald wordt, is dit
geen probleem.” Wagenaar geeft aan een stabiele koers te varen in Chili.
“Komend seizoen planten we weer hetzelfde areaal.”
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ROB VERBRAEKEN
CONTACTPERSOON SOUTHERN BULBS S.A.

‘Iedere aanvraag van
container is spannend’
“Het verwerkingsseizoen zit er net op”, vertelt Verbraeken die de
contactpersoon in Nederland is voor de Chileense lelietak van Van
den Bos Flowerbulbs. Verbraeken heeft veel contact met de verantwoordelijke Chileen Jorge Buschmann. Eind mei begon het verwerkingsseizoen voor ruim 60 hectare lelies. Het Chileense areaal van
Van den Bos is de laatste jaren een stuk gekrompen. “In de toptijden, vier tot zeven jaar geleden, teelden we richting 190 ha lelies.” In
2020 kromp het areaal bij Southern Bulbs vanwege corona met zo’n
20 procent. “Vanwege de kostprijs zijn we gekrompen in de kleinere
soorten. In totaliteit hebben we minder soorten en van de soorten
die we telen, is het areaal gekrompen.” Southern Bulbs heeft twee
teeltlocaties rondom Osorno waarbij op één locatie, in Puyhue dat 60
kilometer ten oosten van Osorno ligt, de bollen ook worden verwerkt.
Er zijn 35 mensen in vaste dienst, maar die werken ook voor de tulpentak, Southern Tulips. In het verwerkingsseizoen van lelies komen
er 200 losse krachten bij. “In het begin van het verwerkingsseizoen
was het best lastig mensen te krijgen, maar we zijn toch tot een volledige bezetting gekomen.” Het rooien van de lelies startte 28 mei.
“We kregen daarna twee weken veel regen en konden daardoor niet
veel dagen rooien. Daarna ging het redelijk met het weer. Rooien is in
Chili elk jaar wel lastig gezien het feit dat er best wat regen valt.” De
oogst is redelijk tot goed. “We hadden een mooi plantseizoen, redelijk koel voorjaar en een zomer met veel zon en goede temperaturen.”
In mei was alles al verkocht, want er is dit jaar meer vraag dan aanbod. In augustus tot half september gaan de meeste containers weg.
Het verschepen is wel spannender dan andere jaren. “De containers
die we weg willen sturen, gaan tot nu toe op tijd weg. Maar bij iedere
aanvraag voor een container is het spannend. Er zijn weinig koel- en
vriescontainers beschikbaar. Ze zijn er wel, maar staan op de verkeerde plek.” De kosten voor het containervervoer pakt dit jaar 30
tot 40 procent duurder uit. “De bollen kosten daardoor tussen 5 en
10 procent meer voor onze klanten.” Vanuit Taiwan en Vietnam was
de vraag wat gematigder, maar voor de rest was er in de andere landen meer vraag. Southern Bulbs kweekt alleen Oriëntals en OT’s. De
zandgronden met een hoog organischestofgehalte in Chili zijn daar
perfect voor. Verbraeken geeft aan dat er in Chili meer goede gronden zijn dan in Nieuw-Zeeland. “Echter, in Chili is het keuringssysteem veel omslachtiger dan in Nieuw-Zeeland.” De grootste uitdaging in de teelt is het voorkomen van virussen. “PlAMV hebben we
nu onder controle. De afgelopen jaren was het in bepaalde partijen
wel een probleem.”
Voor Van den Bos Flowerbulbs is het cruciaal om zuidelijk halfrond
bollen te hebben. Verbraeken verwacht dat het areaal stabiliseert
omdat er nog maar een handjevol leliebollenkwekers in Chili is. “De
varkenscyclus zal minder zijn, want bijna overal zit er een Nederlandse exporteur of broeier achter.” Het Nederlandse areaal leliebollen
is bepalend voor wat er aan areaal in Chili staat. “De nieuwe areaalcijfers geven een groei van 400 hectare. Dat heeft ons toch wel verrast. Ik verwacht dus zeker geen uitbreiding in Chili.” In september
en oktober wordt er weer geplant in Chili. “Als het schubmateriaal
goed gegroeid is, dan blijven we ongeveer gelijk in areaal. Maar ik
hoop eigenlijk dat de schubben iets beter zijn gegroeid, omdat de
vraag toch groter is dan we vorig jaar verwachtten.”

In Puyhue, 60 kilometer ten oosten van Osorno, worden de bollen verwerkt.

Southerns Bulbs verwacht zeker geen uitbreiding van het lelieareaal in Chili.
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JOHN BOON I SOUTHERN TULIPS

‘Ik mis het elkaar weer eens in de ogen kijken’
“Zeven jaar geleden namen Boon & Breg, Borst Bloembollen en Van
der Gulik Tulpen BV de tulpentak van Southern Bulbs in Chili over
van Van den Bos. “Wij lieten daar al tulpen op contract telen om
jaarrond over verse bollen te kunnen beschikken en waren erg tevreden over de samenwerking”, zegt John Boon. “Er zit een goed lokaal
management en team op het bedrijf. Mensen met hart voor de zaak
die graag hard willen werken en een goed product willen leveren. Ze
zijn heel betrouwbaar, daar hebben we het erg mee getroffen. Gerjan
van Diepen van Loonbedrijf Van Diepen doet de rooi- en plantwerkzaamheden voor ons en wij gaan af en toe naar Chili om teeltadvies
te geven en het proces te begeleiden.”
De samenwerkingspartners telen in totaal zo’n 80 hectare tulpen
van ongeveer vijftig soorten. Zo’n 70 procent van de bollen gaat naar
internationale broeierijklanten, de rest komt terug naar Nederland
‘voor eigen gebruik’. De drie bedrijven hebben de taken rondom de
verwerking, de teelt en de financiën onderling verdeeld. “Zo is helder wie waarvoor verantwoordelijk is en lopen we elkaar niet voor
de voeten.” Dat Chili niet naast de deur is, maakt de teelt wel wat
risicovoller. “Je zit er niet elke dag met je neus bovenop. Wij hebben
het geluk dat we met een kundig lokaal team te maken hebben. We
werken al zeven jaar samen en we weten wat we aan elkaar hebben.”
Op afstand telen brengt ook extra kosten met zich mee, erkent Boon.
“Doordat we samenwerken met Southern Bulbs, dat zich richt op de
lelieteelt, kunnen we personeel, machines en faciliteiten met elkaar
uitwisselen en de kosten delen.”

Ook Southern Tulips heeft het nodige meegekregen van de coronapandemie. “Er zijn hele regio’s in Chili afgesloten geweest, het was een
tijdlang erg heftig en ze zijn daar streng met maatregelen. We hebben
de nodige aanpassingen moeten doen in het bedrijf, zoals schermen
plaatsen tussen werkplekken en de kantine vergoten, zodat personeel voldoende afstand kan houden.” In de afzet was er aanvankelijk de nodige stress. “Klanten cancelden orders, dat was spannend.
Uiteindelijk hebben we het allemaal redelijk kunnen oplossen, zeker
toen de bloemenafzet alsnog goed begon te lopen. Dat heeft de bollenprijzen opgedreven. Nu weten we nauwelijks waar we de bollen
vandaan moeten halen, de verkoop loopt goed. Afgelopen najaar was
het beste broeiseizoen ooit.”
De derde week van juli zijn de laatste tulpenbollen net geplant in de
humusrijke bodem. “Dat is super gegaan, de omstandigheden waren
perfect. Mooi weer en op de goede momenten een beetje water.”
Door corona heeft het team in Chili het plantwerk zelf gedaan, in
plaats van Loonbedrijf Van Diepen. “Ze hebben dat goed opgepakt
en flink doorgewerkt. Daar zijn we erg tevreden over.” Corona zorgt
er ook voor dat Boon al een tijdlang niet in Chili is geweest. “Dat mis
ik soms wel. Even een rondje lopen, bijpraten met de jongens, elkaar
weer eens in de ogen kijken, een barbecue organiseren en samen een
biertje drinken. Dat is belangrijk voor de sfeer in de samenwerking.”
Overigens is Boon ook over de samenwerking met zijn Nederlandse
partners erg enthousiast. “Wij hebben ongelimiteerd vertrouwen in
elkaar, het is een goede match en dat is wel een vereiste.”

Southern Tulips voorziet de samenwerkingspartners van verse bollen.
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