Sinds 1860 de verbinding tussen
ondernemers, overheid en omgeving

Stan van Oers: “Op de Proef- en monstertuin rooien we alles met de hand, waardoor we na neerslag snel weer door kunnen.”

‘Mindere oogst,
maar goede stemming’
Het was lang koud en tijdens de oogst van de
voorjaarsgewassen relatief nat. Op sommige
plekken extreem nat. De resultaten lopen
dan ook uiteen. Van goede opbrengsten
in zuidelijk Flevoland en de Bollenstreek,
inclusief de KAVB Proef- en Monstertuin,
tot flinke afzwaaiers in Noord-Holland en
de Noordoostpolder. Eén ding hebben alle
teeltregio’s gemeen: de stemming is positief.
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merkt de kringvoorzitter. Er zit over het algemeen meer grond
aan de bollen bij partijen die niet gespoeld worden. “Het kost
meer tijd om de sorteerlijnen schoon te houden.”

GROTE AFZWAAIERS
Door de nattigheid tijdens de oogst is de opbrengst wisselend,
zo hoort Klink van leden uit zijn kring. “Vooral in de Noordoostpolder zijn de verschillen tussen percelen en cultivars
groot. Telers klagen niet, omdat de tulpenprijzen goed zijn,
maar er zitten wel grote afzwaaiers tussen. Hoeveel is moeilijk
te zeggen, maar de gemiddelde opbrengst is duidelijk lager.
Dat heeft ook te maken met hagel en late nachtvorsten in
het voorjaar.” Overigens is Klink ruim tevreden met de resultaten op zijn eigen bedrijf, in het zuiden van Flevoland. “Wij
zijn in het nadeel in warme, droge jaren als de kleigrond gaat
scheuren. Dit jaar hebben we geen echte tegenvallers en –
vergeleken met de afgelopen vijf jaar – een gemiddelde tot
goede opbrengst.”

Als we begin augustus bij een aantal kringvoorzitters van de
KAVB informeren naar de oogst van de voorjaarsgewassen,
dan wordt al snel duidelijk dat er nog flink wat werk verzet
moet worden. Op tijd afleveren lijkt dit jaar een utopie. “De
afgesproken leverdata gaan we op ons bedrijf in veel gevallen
niet halen”, beaamt Wim Klink van de kring Flevoland. “En
wij zijn zeker niet de enige.” Het heeft onder meer te maken
met het koude voorjaar. “De laatste tulpen in de Flevopolder
moeten nog gerooid worden, waar normaal in augustus alles
er wel uit is.”

Over zuur of andere kwaliteitsproblemen hoort Klink vooralsnog weinig. Hij beaamt de positieve stemming in het vak.
“We zitten in een vragende markt. Eventuele overschotten
gaan vlot weg, tegen goede prijzen.” Wel maakt de kringvoorzitter zich zorgen over de bloemenprijzen in het retailsegment. “Supermarkten zitten te knijpen. Dat zorgt er
uiteindelijk voor dat er geen ruimte is om onze bollen voor
een goede prijs te verkopen. Daar moeten we als sector over
in conclaaf.”

De oogst is volgens Klink dit jaar een dag of tien later begonnen. “Daarbij hebben met name telers in de Noordoostpolder veel zware buien gehad en dat heeft de oogst verder
vertraagd.” De verwerking schuift hierdoor logischerwijs op.
Bovendien is het verwerkingsproces dit jaar wat bewerkelijker,

Matthe van Lierop, kringvoorzitter in het Noordelijk Zandgebied, herkent het optimisme. “We zaten al in een vraagmarkt
sinds de coronapandemie. Mogelijk wordt dat versterkt door
de wat tegenvallende oogst. Want gemiddeld genomen is het
allemaal wat minder. Zowel in volume als in maatvoering

WATEROVERLAST
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blijven de opbrengsten wat achter. En dat is te wijten aan de
klimatologische omstandigheden dit jaar.”
Daarbij heeft Van Lierop het nog niet over de wateroverlast,
die in de kring Kennemerland het grootst was, maar waar
ook telers in het Noordelijk Zandgebied mee te maken hebben gehad. “Met name in de Zijpe”, vertelt hij. “Maar ook in
Julianadorp, Breezand en Anna Paulowna was er het nodige
aan de hand. De opgelopen schade is perceelsafhankelijk. Hoe
hoog of laag ligt het land? Is het goed gedraineerd? Dat soort
eigenschappen komen nu goed naar voren.”
In het Noordelijk Zandgebied zijn de meeste tulpen begin augustus gerooid. Toch is ook hier het seizoen beduidend later
dan normaal, merkt de kringvoorzitter. “Bij sommige telers
gaat het om een week, bij anderen is de oogst wel veertien
dagen later. Dat is ook afhankelijk van het assortiment. Feit
is dat er een achterstand is ontstaan door het relatief koude
weer, waardoor het gewas minder snel afrijpte, en de regenval
tijdens de oogst. Die vertraging haal je niet zomaar meer in.”
Exporteurs zitten inmiddels met smart te wachten op gekochte bollen, merkt Van Lierop. “Maar het blijft nu eenmaal een
natuurproduct.”

RELATIEF DROGE REGIO
In vergelijking met andere regio’s is er in de Bloembollenstreek beduidend minder water gevallen, merkt ook Stan van
Oers die bij de KAVB verantwoordelijk is voor de Proef- en
monstertuin. “De Bollenstreek is dit jaar relatief gezien een
vrij droge regio. Wij hebben geen wateroverlast gehad zoals in
Noord-Holland en Limburg. Bovendien rooien we op de Proefen monstertuin alles met de hand, waardoor we na f linke
neerslag snel weer door kunnen.”
Op de Proef- en monstertuin van de KAVB staan maar liefst
2.700 tulpencultivars. Dit betreft met name de referentiecollectie. “Deze gebruiken we om nieuwe cultivars die worden
ingestuurd te kunnen vergelijken met bestaand sortiment”,
legt Van Oers uit. “Naast tulpen hebben we ook een assortiment van ongeveer 200 krokussen, 125 Muscari, 120 irissen,
60 Allium en nog wat andere soorten bijzondere bolgewassen.
Rond 21 juli waren alle bollen de grond uit.”

WEEK LATER
Tuinmedewerker Theo Meeldijk is eind juni begonnen met
de oogst. “In het voorjaar was de prognose nog dat we twee
weken zouden achterlopen. Die achterstand is toch aardig bijgetrokken. Alles bij elkaar waren we een week later klaar dan
normaal.” De bollen van de Proef- en monstertuin worden in
kratten gerooid en, na een korte droogperiode direct gepeld.
“Het voordeel van dat alles met de hand gebeurd, is dat de
kwaliteit doorgaans goed is. We zien af en toe wel een zure
bol, maar dat is heel beperkt”, aldus Van Oers.
“De bollen zijn dit jaar goed gegroeid”, vervolgt hij. “En dat
ondanks het koude voorjaar. Daardoor hadden we dit jaar overigens een lange periode om het materiaal te beoordelen op
zaken als virus. Als je een paar weken 30 graden hebt, is dat
wel anders en zit er veel meer druk achter de werkzaamheden.” Inmiddels staan alle bollen in de koelcel. Klaar om eind
oktober weer de grond in te gaan en te gebruiken voor registratie-opplant. “Elk jaar komen er zo’n honderd nieuwe tulpen
voor registratie bij ons binnen. De laatste tijd zijn dat vooral
meerkleurige tulpen en tulpen met bijzondere modellen. Je
moet ervan houden”, lacht Van Oers.

Komkommertijd
Prisca Kleijn — directeur
kleijn@kavb.nl

Onlangs hoorde ik iemand de uitspraak
doen dat er deze zomer geen komkommertijd dreigt te gaan komen. Voor u, als
teler van bloembollen, is dat de normaalste zaak van wereld. Deze maanden zijn
immers bijzonder druk en stressvol met
de oogst en verwerking van de voorjaarsbloeiers. Het volgen van het laatste nieuws
heeft dan over het algemeen niet de hoogste prioriteit.
Dat er tot nu toe geen sprake is van komkommertijd in de media klopt overigens
wel. De extreme buien en overstromingen in ons eigen land en daarbuiten,
de hitte en bosbranden in Zuid-Europa,
Noord-Amerika en Siberië en de ontwikkelingen op coronagebied zorgen voor een
continue stroom aan nieuws. Allemaal zaken die (helaas) ook hun weerslag hebben
op de bloembollensector. Denk maar eens
aan het Europese klimaatbeleid, watermanagement, plantgezondheid, ruimtelijke
ordening en de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Zodra politiek Den Haag
weer terug is van reces, zijn dit een aantal
van de onderwerpen die onze aandacht
vragen en waar wij antwoorden op moeten hebben. Het kon nog wel eens een hete
herfst worden!
Gelukkig is er ook positief nieuws: na
een stroeve start boekten de Nederlandse
sporters heel mooie resultaten op de Olympische spelen. Ons land heeft zelfs het record aantal medailles uit 2000 overtroffen! En ook de Nederlandse sierteelt staat
er goed voor en stevent af op een nieuw
record. Als de groei in de tweede helft
van dit jaar net zo groot is als in de eerste
helft, komt de exportwaarde boven de 7
miljard euro uit. Dat is nog nooit eerder
vertoond! Dit geeft maar weer eens aan
dat de ondernemers in onze sector echte topsporters zijn. Ondanks tegenslagen
toch zo’n mooi resultaat neerzetten is een
prestatie van wereldformaat!
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