‘Altijd promotie,
ook als het goed gaat’

Over prijzen en afzet
klagen tulpentelers niet,
integendeel. Toch is
Tulpenpromotie Nederland
(TPN) druk bezig met
de voorbereiding van
evenementen en komt de
promotie samen met het
tulpenseizoen op stoom.
“Je moet altijd blijven
promoten, ook als het
goed gaat”, zegt bestuurslid
Gerard Reus van TPN.
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H

et bestuur kwam begin december
bijeen op de tulpenbroeierij van
de Gebroeders Laan in Avenhorn. Terwijl op de werkvloer
de boslijnen aan het werk zijn, wordt in de
kantine van Geert Laan besproken hoe het
komende promotieseizoen er uitziet. Net
als afgelopen jaar speelt corona de promotie
namelijk parten en dat geeft zorgen rond
het eerstvolgende grote evenement: de tulpendag op de Dam op 15 januari. Gaat het
door? Hoeveel tulpen moeten ernaartoe?
Zal er afstand moeten worden gehouden, of
komen er nog strengere regels?
Het is koffiedik kijken voor het bestuur,
maar toch moeten er voorbereidingen
worden getroffen. Ook als er geen evenement op de Dam komt. Reus: “Promotie
gaat altijd door. Het prijsniveau van de
tulpen is goed, maar met deze prijzen
worden kwekers en broeiers eindelijk in
staat gesteld om de nieuwe ontwikkelingen te volgen. Er is geld nodig om ervoor
te zorgen dat het bedrijf aan nieuwe
milieu-eisen voldoet en dat bijvoorbeeld
iets aan het energieverbruik kan gebeu-
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Tulpenpromotie Nederland
Gedurende het gehele tulpenseizoen regelt TPN aandacht voor tulpen.
Bekendste evenement is de Tulpendag op de Dam in Amsterdam in januari, maar via de schaatsbond KNSB wordt de tulp ook onder de aandacht
gebracht. Verder is TPN actief op de sociale media: Facebook (@Tuliptime)
en Instagram (@Tuliptime.info), websites over tulpenpromotie en tulpentijd
en sturen ze zelf berichten naar de pers. TPN is ook betrokken bij de tulpentuinen in San Francisco en Antwerpen. Een andere zichtbare uiting van TPN
is de oranje promotievlag en er worden posters geleverd voor onder andere bloemisten. Deze activiteiten worden betaald door tulpentelers via een
heffing van veiling Royal FloraHolland. Telers die niet aangesloten zijn participeren via een eigen tarief. Die oplossing werd nodig toen duidelijk werd
dat meer broeiers kozen voor een andere afzet. Volgens het bestuur steunen
bijna alle tulpentelers op die manier TPN.

ren. Dat zĳn kostbare investeringen, die
nu eindelĳk uit te voeren zĳn.”
Tulpenbroeiers betalen ook bĳna allemaal
mee aan de promotie, op basis van de
omzet van het bedrĳf. Dat geeft TPN een
naar eigen zeggen ‘beperkt budget’ om
aandacht te vragen voor het product tulp.
“We proberen dat op een zo betaalbaar
mogelĳke manier te doen”, zegt voorzitter Arjan Smit van het bestuur. Daarbĳ is
de strategie niet veel anders dan andere
jaren, ook al gaan misschien niet alle
evenementen door. “We timmeren aan
de weg, anders staan we ernaast”, merkt
Laan nuchter op.

STEEN IN DE VIJVER
TPN kiest zorgvuldig de plaats en het tĳdstip. Reus: “Het is als een steen in een vĳver
als bĳvoorbeeld bĳ een film een bos tulpen
op tafel staat. Of als er een schaatser met
een bos tulpen in de handen op het podium
staat. Dat soort beelden gaat de hele wereld
over en iedereen ziet die tulpen.” Zo kĳkt
TPN met trots terug op het Eurovisie Songfestival, waarbĳ de tulpen een prominente
rol op het podium kregen. “Voor de aan-

kleding van de hal en de gangen werd een
ander product gebruikt, maar dat is niet
of nauwelĳks in beeld geweest. Het gaat er
echt om waar het product wordt gebruikt.”
De doop van de tulp door presentatrice
Quinty Trustfull op de Dam in 2019 is volgens Reus een voorbeeld van een weloverwogen keuze. “Als presentatrice heeft ze
invloed, maar ze heeft ook een dochter die
influencer is en via de kinderen van Quinty
kwam dus ook weer aandacht voor tulpen
bĳ een heel andere doelgroep. We proberen
zo altĳd te scoren met de juiste mensen.”

GEEN GRATIS TULP
De broeiers worden vaak gevraagd ‘even
wat gratis tulpen te leveren’ of iets te
sponsoren met gratis tulpen. Smit: “Dat
doen we dus niet, we geven niet zomaar
gratis tulpen weg. Broeiers die tulpen
leveren voor promotie, krĳgen daar ook
een marktconforme prĳs voor. Andere
kant van het verhaal is dat voorzichtiger
met het product wordt omgesprongen als
je het niet gratis weggeeft.” Door de grote
hoeveelheid aangesloten broeiers en de
ervaring met evenementen, kan TPN snel

Het bestuur van Tulpenpromotie Nederland v.l.n.r.:
Geert Laan, Gerard Reus, Anja Jansze, Bas Karsten,
voorzitter Arjan Smit, Joost Wesselman en Stef Ruijter.

iets organiseren. “Al vraagt de tulpendag
op de Dam wel iets meer organisatie”,
vult Reus aan. “Maar alleen al het eigen
bestuur is op dat gebied slagvaardig, want
we zĳn inventieve topondernemers.”
En de Nationale Tulpendag op de Dam?
De organisatie hoopt dat geen verdere
beperkingen worden opgelegd. “Het is
lastig plannen”, erkent Reus. “Alle internationale evenementen staan ter discussie,
maar aan de andere kant heeft San Francisco (5 maart, red.) gevraagd of we weer
komen met tulpen”, vult Smit aan. Laan is
ondertussen bezig met de mogelĳkheden
in België. In Antwerpen zouden gelĳktĳdig met het evenement op de Dam tulpen
geplukt moeten worden.
Voor het bestuur is duidelĳk dat er een alternatief moet komen, mocht corona roet
in het eten gooien. “Welk alternatief we
hebben bedacht, houden we nog even geheim. Misschien hebben we het helemaal
niet nodig”, besluit Smit. In 2021 kwam
Edsilia Rombley haar tulp bĳ Smit op het
bedrĳf dopen, omdat het evenement op de
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Dam niet kon doorgaan.
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