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Minder bezoek van
ver, maar handel
loopt toch wel
Elkaar ontmoeten en relaties versterken. Dat is het doel van
de FloraHolland Trade Fair, die van 3 tot en met 5 november
plaatsvond in Aalsmeer. In 2020 moest de sector het zonder
deze sierteeltbeurs doen. Hoe was het om weer ‘up and
running’ te zijn? Bracht het de beursdeelnemers genoeg? Is in
de tussentijd de markt veranderd?
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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e hebben wel even
getwijfeld, maar zijn
blij dat we er staan”,
zegt Raymond Vijverberg van leliekwekerij Qualily uit het
Westland op de laatste beursdag. Hij is
tevreden over het vakpubliek. “Ik zie meer
eindklanten dan verwacht, met uitzondering van de importerende groothandel
uit Rusland.” Qualily presenteerde voor
het eerst zijn nieuwe huisstijl op de beurs.
Vorig jaar introduceerde het bedrijf die
en daarbij ook nieuwe verpakkingen die
meer duidelijkheid geven over welk soort
lelies erin zit. De kleur van de verpakking
schept duidelijkheid over welke lijn het
is. “Een neusicoontje staat voor geurloos. Verder hebben we de Optimum-lijn
met vier knoppen en meer per tak én de
Magnum-lijn voor de zwaarste lelies”,
aldus Vijverberg. Qualily gaat komend jaar
centraliseren. Het stoot drie locaties af om
met vier locaties verder te gaan. Onderdeel van deze strategie is de overname van
de voormalige chrysantenkwekerij van
R&A van Kester in Kwintsheul. “Op deze
locatie wordt de productie van de geurloze LA’s gecentraliseerd.” Daar wordt ook
geïnvesteerd in het automatiseren van het
oogstproces. Bart van Kester participeert
als mede-eigenaar in de nieuwe locatie van
Qualily in Kwintsheul.
Bij hem om het hoekje staat Sander
Warmerdam, een tulpenbroeier uit het
Brabantse Someren. Hij staat in een gezamenlijke stand van Palletti Growers, net
zoals de tulpenbroeiers van Decorum ook
samen een stand hebben. Palletti Growers
is een coöperatie van ruim twintig kwekers
in de Euregio Rijn-Maas die op veel vlakken
samenwerkt. Blikvanger is de ‘tulpentuktuk’. “Geleend van een collega-kweker. Normaal staat hij er op straat tulpen mee te
verkopen.” Warmerdam levert op contract
aan de Duitse retail, maar die klant ziet hij
nu relatief weinig. “De grote exporteurs
komen wel langs”, merkt hij. Er is heel veel
vraag. Zo’n 60 tot 70 procent heeft hij al
verkocht. “Maar dat had gerust honderd
procent kunnen zijn.” Zijn verwachtingen
zijn daarom goed. “Wel moet het allemaal
nog gekocht gaan worden.” Dat hangt volgens hem af van veel verschillende factoren
af; wat doen andere bloemenkwekers die
te maken krijgen met flinke stijging in de
energiekosten; gaan zij minder produceren? Hoeveel en wat komt er uit Afrika?
En, heeft de consument geld voor een
bloemetje? Deze vragen houden hem bezig.
“Weet je, ik heb twee extreme jaren achter
de rug. Het coronajaar was barslecht.
Afgelopen seizoen was extra goed. Wat gaat
het nu worden? Wellicht een extra extreem
goed jaar?”
Dennis Molenaar van Molenaar Agriculture is ook goed gemutst. “Ik ontmoet graag
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klanten en nieuwe klanten”, zegt hij. Die
ziet hij beiden hier nu eigenlijk te weinig,
zo geeft hij toe. “Maar dat je hier klanten
zou missen, wisten we van tevoren. We
zijn gewoon al blij dat er weer eens een
beurs georganiseerd wordt. Bovendien,
ook al is het hier niet druk, met de markt
zit het wel goed.” Het bedrijf is het afgelopen jaar gegroeid met zijn bloemen- en
stekproductie van pioen. “Ook volgend
jaar verwachten we weer te groeien”, zegt
Dennis die het bedrijf runt met zijn broer
Niels. De bloemenproductie van Molenaar
gebeurt in drie landen. “In Frankrijk zijn
we met één hectare gegroeid naar nu 10
hectare. Dat doen we omdat er meer vraag
is naar vroege pioenen voor Moederdag.”
In Nederland wordt de steklocatie van 5
hectare opgeschroefd met nog eens 5 hectare. De stekkenlevering loopt vanaf eind
augustus tot en met nu zo’n beetje. Vaak
gaan stekken ver weg; Amerika, Canada,
Oekraïne, Rusland, China en Zuid-Afrika.
“De afzet gaat goed. Er is veel vraag en de
export neemt toe.” Een opmars ziet hij in
Zuid-Afrika.
Het afleverseizoen heeft dit keer wel heel
wat voeten in de aarde gehad. “De leveringen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan komen later dan gewild aan.”
Deels komt dat doordat de stekken vanwege de lange zomer gemiddeld tien dagen
later zijn gerooid dan normaal. “Maar
daarnaast is het ook lastig om de stekken
vervoerd te krijgen met zeecontainers. Dit
vanwege de overvolle havens wereldwijd.
Maar het meeste is nu wel verzonden.”
De logistiek overzee is wel cruciaal, want
zo’n 90 procent van de stekken gaat naar
het buitenland. Molenaar heeft ook wat
nieuws te melden. “We hebben dit jaar
een nieuwe webshop gelanceerd, een
Europese en een Amerikaanse. Beide zijn
gericht op consumenten en kwekers. We
leveren ons stekaanbod vanaf dit jaar dus
ook rechtstreeks aan klanten. Die afzet
naar Amerika loopt lekker.” De ondernemer mist wel buitenlands bezoek. Hij
schat in dat hij dit keer hier slechts 30 tot
40 procent van de buitenlandse handel
treft ten opzichte van een ‘normale’ Trade
Fair. Hij mist vooral de groothandel uit
Rusland. “Jammer, want dat is een belangrijke markt voor ons.” Maar ondanks dat
het geen topbeurs is en corona nog steeds
rondwaart, zien de broers het zonnig in.
“We hebben een mooi product dat ook
nog eens wint aan populariteit.”

‘VERKEERDE PLEK’
Vader Bram Breugem en zoon Stijn van
Zantedeschia/Calla-kwekerij BB Plant in
Bleiswijk zijn goed te spreken over het
seizoen dat achter hen ligt. Met de potcalla’s hebben ze een uitzonderlijk goed
jaar achter de rug in vergelijking met het
slechte vorige seizoen. Toen sloeg aan het
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Het afleverseizoen van stekken overzee heeft dit keer wel heel wat voeten in de aarde gehad, zegt Dennis
Molenaar van Molenaar Agriculture.

Voor JHL Plants uit Pijnacker is de beurs vooral een contactbeurs ‘met soms een klein beetje handel’, zegt
Elizabeth Lekkerkerk.

Tulpenbroeier Sander Warmerdam heeft als blikvanger
de ‘tulpentuk - tuk’ de stand
in gereden.

De gewaxte Amaryllis-bol
van Gebr. Van Velden.
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begin van hun seizoen net corona toe. Het
potcalla-seizoen is nu voorbĳ. Vorige week
zĳn de eerste voor het komende seizoen al
weer opgepot. Bram: “De interesse vanuit
de handel is niet anders dan andere jaren.
We zĳn gematigd positief over het nieuwe
seizoen. Onze vraagprĳzen stĳgen wel iets
door de toegenomen kosten.” In de kassen
staan nu diverse soorten groene planten,
maar calla is verreweg de grootste teelt.
Zo optimistisch als de twee zĳn over de
markt, zo ontevreden zĳn ze over de plek
van hun stand in hal 1. “We staan op
de verkeerde plek. We horen tussen de
plantenkwekers in hal 2 te staan. Daar
waar we al zo’n beetje tien jaar staan. Hier
zitten we tussen de bedrĳven in uitgangsmateriaal en de bedrĳven die toegevoegde
waarde verkopen. We hebben daardoor
een stuk minder aanloop.” Hun klanten;
exporteurs, eindklanten van Europese exporteurs, cash-and-carry’s en tuincentra,
ze zien ze allemaal niet veel in hun stand.
Toen ze merkten dat ze in een ‘uithoek
stonden’, hebben ze nog snel wat mails
verstuurd naar bestaande klanten. Die weten hen nu tenminste te vinden. “Maar dat
zĳn bestaande klanten. Je staat hier toch
ook om nieuwe klanten te ontmoeten.”
Voor JHL Plants uit Pĳnacker is dit vooral
een contactbeurs ‘met soms een klein
beetje handel’. Terugkĳkend is het bedrĳf
te spreken over de beurs, zegt Lennart
Lekkerkerk, een van de eigenaren, later.
De aanloop was goed. Verre klanten
kwamen niet, maar dat vindt hĳ niet erg.
“Bezoekers uit verre windstreken, zoals
uit China, dienen voor ons vaak geen
commercieel belang. Je wilt juist in die
drie dagen beurs in gesprek gaan met je
directe klanten.” Voor zĳn bedrĳf is het
van week 40 tot en met week 50 Amaryllis-op-pot wat de klok slaat. Het bedrĳf is
vooral groot in potgerbera en doet daarin
het hele traject van veredeling, vermeerdering en productie. De laatste vĳf jaar
voegt JHL Plants meer seizoengerelateerde
artikelen toe aan het productassortiment,
zoals Gloxinia, Freesia, Petunia, Erysimum, kerstster en Amaryllis-op-pot. “In
de breedte van pot-Amaryllis groeien we
niet veel, maar er zit wel groei in de afzet
waar we ons op focussen: het topsegment.
Hierin kun je ook maar rustig groeien.”

‘GEKKE MAATREGELEN’
De positionering van hun Amaryllis is
uniek in de markt, vertelt de zus van
Lennart, Elizabeth, die in de stand staat
en verantwoordelĳk is voor de marketing.
Dat zit vooral in de presentatie en de hoge
kwaliteit, en daar zit een meerprĳs aan.
Ze toont hun product. Een mooie verpakking rond de pot laat zien van welk soort
de Amaryllis-bol is. JHL Plants produceert
voor de hoogwaardige vakhandel die
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levert aan kleinschalige, specialistische
bloemenwinkels en ook verschillende
tuincentra. Er blijft niet veel in Nederland,
het gros gaat naar Duitsland, Zwitserland
en Oostenrijk. De bollen koopt het bedrijf
in bij NL van Geest en Agro Floral uit
Peru. Lennart: “We zijn trouw aan deze
leveranciers. We gaan niet zomaar om als
iemand de bollen voor een stuiver minder
aanbiedt. Veel meer aspecten wegen mee
in je handelsrelatie. Kwaliteit is veel
belangrijker voor ons dan prijs.” Over de
markt is Lekkerkerk tot nu toe dik tevreden. “Zolang er geen gekke maatregelen
komen vanwege corona, hebben we goede
verwachtingen voor dit jaar.”

KERSTGLAMOUR
In de stand van Sure Plant, een verkooporganisatie met twaalf kwekers, is Amarylliskwekerij Gebr. Van Velden net als de
andere aangesloten kwekers te vinden met
een mini-presentatie. In ’s-Gravenzande
gebruikt Gebr. Van Velden de kas voor de
teelt, vermeerdering en veredeling van
Amaryllis-bollen voor de droogverkoop
en voor het telen van de pot-Amaryllis,
vertelt Corine van Velden. In het voorjaar
kweken ze ook Allium en calla-op-pot.
September tot en met december is hun
Amaryllis-op-potseizoen. Ze leveren
voornamelijk in plastic pot maat 14, maar
leveren ook in stenen terracotta potten
in grotere maten. De bollen worden ook
droog verkocht met een luxe etiket met
soortnaam en afbeelding in een houten
kistje. Ook leveren ze spruit-Amaryllissen
die goed te gebruiken zijn in plantdecoraties. Dit jaar is er nog een verkoopproduct bijgekomen: de ‘Liv in Wax’-lijn.
Corine: “Dat zijn Amaryllis-bollen met
wortels waarvan de bol en de wortels zijn
gewaxt.” Samen met Wiljo’s Product uit
Tiel, een bedrijf dat bollen en fruit waxt,
heeft Gebr. Van Velden het patent hierop
overgenomen van handelsbedrijf WBD.
“Vooral Duitsers vinden het erg mooi.
Daar houden ze meer van kerstglamour
dan bijvoorbeeld in Frankrijk.”
Naast deze bollen staan er ook fraaie
handbeschilderde Amaryllis-bollen in de
stand. “Met dat idee kwam onze bollenleverancier uit Peru. Ze worden daar met
de hand beschilderd.” De vakbloemist en
tuincentra zijn er vooral in geïnteresseerd.
In Nederland staan ze in de winkel voor
tussen de 15 en 20 euro. In het buitenland komt daar zo’n 5 euro bovenop. Dat
Corine dit keer op de Trade Fair lang niet
de klanten ziet die ze er normaal wel ziet
rondlopen, deert haar niet veel. “Duitsers
heb ik nog wel gezien, maar Engelsen,
Oostenrijkers en Zwitsers een stuk minder
dan andere jaren. Maar het is niet zo erg.
De handel wil opvallend graag. Alles verkoopt heel gemakkelijk.”

Beurs van bloed, zweet en tranen
“Dit was een bloed, zweet en tranenbeurs”, zegt Auke Heins, manager Trade Fairs & Events bij
Royal FloraHolland. Niet alleen vanwege de veel kortere voorbereidingstijd – drie in plaats van
negen maanden – maar ook doordat er veel moest gebeuren om de beurs veilig te laten zijn. “Een
goede coronacontrole bij de twee entrees, een betere routing, grotere cateringpleinen, meer
mensen om de bezoekers de weg te wijzen, een ruimer opgezette beurs bijvoorbeeld door bredere gangpaden, voorregistratie van bezoekers met daarin een tijdstip van aankomsttijd zodat
er meer spreiding over de dag was én bij de ingang testen voor toegang”, zo somt Heins wat op.
Achteraf gezien kwam de beurs gezien de oplopende besmettingen ook ‘net op tijd’, denkt Heins.
Al met al is het een erg goede beurs geweest met een heel positieve vibe, meent hij. De exposanten waren overall erg positief. Er stonden 643 exposanten. Enkele internationale bedrijven die
zich hadden aangemeld, bijvoorbeeld uit Japan, Taiwan en China, hebben zich afgemeld in verband met corona. Ook hebben nationale bedrijven zich om diverse redenen niet aangemeld of
tussentijds afgemeld. Uiteindelijk besloeg de beurs 28.000 m2. Het beursoppervlak bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van andere jaren, terwijl er tussen de tien en twintig exposanten minder
stonden dan in 2019.
De cijfers van de bezoekersaantallen waren ook oké. Totaal kwamen er 15.000 bezoekers, 2.000
minder dan in 2019. Twee derde kwam uit Nederland, een derde uit zo’n vijftig andere landen.
Met een derde buitenlands bezoek, ligt die verhouding hetzelfde als voorgaande edities. Heins:
“We hebben wel begrepen van sommige standhouders dat zij een aantal van hun belangrijkste
klanten hebben gemist vanwege corona. Of dat ook echt zo is, is lastig te zeggen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er nu andere mensen zitten op de belangrijke inkoopfuncties dan anderhalf jaar
geleden.” Opvallend was dat veel mensen zich hebben voorgeregistreerd, al is dat niet verplicht.
Voorregistratie werd veel meer gebruikt, maar wel op het laatste moment. “Ik schat in dat slechts
10 procent nog op de bonnefooi kwam, normaal is dat 30 procent.”
Om het niet-gevaccineerden ook gemakkelijk te maken, was er ter plekke ‘testen voor toegang’.
Binnen 15 minuten kreeg men daar de testuitslag. “Zo’n 200 mensen per dag maakten gebruik
van testen voor toegang.” Op vrijdag werd de wagen rond 12.00 uur gesloten in de veronderstelling dat de behoefte na die tijd nihil zou zijn.

19 november 2021

19 november 2021

014-17 Trade fair.indd 17

19 november 2021

17

12-11-2021 15:17

