Mooi stro komt
van verder
Droger weer kwam te laat voor het maken van mooie strobalen in de hele
strook van Denemarken tot in Frankrijk. Maar bollentelers hoeven volgens de
strohandelaren niet te vrezen voor een tekort of voor mindere kwaliteit. Er is
genoeg en het is ook niet duurder dan vorig jaar.
Tekst: Jorg Tönjes | Fotografie: René Faas

Telers verwachtengenoeg
stro van goede kwaliteit
De bollenbedrijven van Van der Slot in Voorhout en Van Lierop in
Breezand verwachten geen problemen wat betreft de hoeveelheid
stro. Ook signalen over mindere kwaliteit hebben ze niet. Frans
van der Slot: “Het meeste werk hiermee doen we in november. Ik
heb de balen nog niet gezien. De prijs verschilt niet veel van vorig
jaar. Bovendien gebruiken we geen grote hoeveelheden. Het komt
dus wel goed.” Ron van Lierop zegt dat het stro op afroep geleverd
zal worden. Het bedrijf dekt vanaf eind september de bollen af.
“Het is geen probleem het stro te krijgen. De handel zegt dat het
goed te doen is en de prijs is in lijn met vorig jaar.”
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Vorig jaar
‘duur en mooi’,
dit jaar ‘net zo
duur en heel
gewoon’

24 september 2021

24 september 2021
040-41 Stro.indd 40

17-09-21 13:54

V

oor een kalverhouder is kort stro prima, maar de
bollenteler heeft graag een partĳ mooi lang stro.
Dat houdt het gewas lang afgedekt. Een wat langer
stro mag iets meer kosten, want dan kan je met
4 in plaats van 5 ton uit op een hectare. Vorig jaar was het
stro wat duurder dan anders, maar de kwaliteit was goed. De
strohandelaren zeggen dat de prĳs dit jaar zoals vorig jaar
zal zĳn, maar de kwaliteit is minder vanzelfsprekend.
Bĳ strohandel Van Dĳk in Noordwĳkerhout halen ze normaal gesproken het stro uit Zeeland, Groningen, net over
de grens in West-Duitsland of uit het noorden van Frankrĳk. Dit jaar is de oogst in al deze gebieden onder nattere
omstandigheden gedaan. Te veel stro is te nat geperst. Voor
het binnenhalen van de beste kwaliteit voor de bollensector
is direct droog persen veruit het beste.
De handel moet de beste kwaliteit wat verder weg halen.
In Duitsland is meer oostwaarts goed stro geoogst en in
Engeland is het stro dit jaar ook zeker lang, maar daar speelt
een ander probleem: de Brexit. Er is meer papierwerk nodig
voor het verschepen van een vracht stro naar het continent
en dat is voor een goedkoop product ten opzichte van zĳn
volume relatief lastig. Vrachten die terug moesten omdat
de papieren niet in orde waren, ontmoedigen de export uit
Engeland. De blik gaat dus vooral naar het oosten.

MOOIE START
Het graan kwam prachtig de winter uit. Akkerbouwers
verwachtten in het vroege voorjaar veel van het graan met
een mooie volle stand. Toen volgde een groeiseizoen met een
langer koud voorjaar en een nattere zomer tot in de oogst.
Strohandelaar Poelman uit Tweede Exloërmond zegt dat “die
drie weken mooi droog weer, drie weken te laat kwamen”.
Daarmee is de verklaring voor zo veel stro met een vlekje
eraan samengevat.
Ook de handelaren Siebe Ponne uit het Friese Katlĳk en
Krĳn Tanis uit Stellendam op Goeree typeren het stro van dit
jaar als iets lastiger verkrĳgbaar en ze zien mindere partĳen
in regio’s. Ponne: “Het leek eerst heel best en toen viel het
richting oogst steeds meer tegen. In Groningen leek het seizoen super en eindigt het stro heel gewoon. We kunnen de
klanten goed voorzien en de prĳzen zĳn net als vorig jaar.”
Tanis: “Het zal vaak wat korter zĳn en het Duitse stro is,
vooral richting het oosten, het beste. De prĳs valt eigenlĳk
mee met 120 of 125 euro per ton. Het lĳkt er dus op dat het
mee gaat vallen, maar het zal dus niet zo heel goedkoop
zĳn.” Voor de bollenkwekers komt het wel op zĳn pootjes,
denken de handelaren. Op de hele teelt zĳn het niet de
grootste kosten voor de bollenteelt, stelt de handel en er is
in ieder geval genoeg.

VERLIES
Als stro na het dorsen van het graan langer op een vochtig veld ligt en een keer extra gekeerd moet worden om te
drogen voor het persen, dan verliest de teler snel 20 tot 30
procent van de opbrengst, zegt Ponne. Daarbĳ komt dat dit
voor korter stro zorgt. Ponne stelt dat de bollenteelt en de
toeleveranciers van stro beide te maken hebben met de hinder van extremer weer. “Voor natuurproducten is veel regen
achter elkaar een risico.”
De dekmachines draaien inmiddels al. Bĳ Ponne rĳden de
vrachtauto’s tot de kerst naar de bollentelers. De krokussen
zĳn al afgedekt bĳ telers. De telers kunnen de vrachten op
afroep krĳgen. Ze kunnen rekenen op voldoende, maar waar
vorig jaar ‘duur en mooi’ gold, is het dit jaar ‘net zo duur en
heel gewoon’. Misschien moeten ze iets beter op de kwaliteit
letten, want ‘twee van de tien balen heeft wel een vlekje’,
zoals Poelman het zegt.
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