HOBAHO RELATIEWEEK

‘Bollenexport
neemt nu
veel risico’
Beste tijden voor de bollen, zo is de algemene
opvatting. Consumenten zijn in coronatijd volop
bollen en bloemen gaan kopen, met een grote vraag
als gevolg. Maar is het wel allemaal rozengeur en
maneschijn in de bloembollenhandel? Daarover ging
het gesprek half januari tijdens de Relatieweek van
Hobaho, dat via de livestream werd uitgezonden.
Vooral het risico voor de exporteur is op dit moment
erg groot, zo werd duidelijk.
Tekst: Arie Dwarswaard

Z

omaar even wat cijfers van Evert
van Zanten, directeur van Onings
Holland Flowerbulbs in Poeldijk.
Nederland stuurt jaarlijks zo’n 1,6
miljard leliebollen de wereld over, waarvan Azië er 650 miljoen afneemt, Noorden Zuid-Amerika 500 miljoen en de Nederlandse leliebroeiers 300 miljoen. Ook voor
de tulp zijn de aantallen indrukwekkend.
In totaal produceert de Nederlandse
bloembollensector 6,3 miljard leverbare
tulpenbollen. Daarvan gaat bijna de helft
naar de Nederlandse broeierij, 1,6 miljard
stuks naar droogverkoop en landscaping,
700 miljoen naar diverse Europese bestemmingen en 400 miljoen naar Noord-Amerika. Getallen die indruk maken, maar waar
ook een wereld van zorgen achter schuilt,
zo bleek tijdens de livestream die Hobaho
in de Relatieweek uitzond en waar de recente ontwikkelingen in de internationale
bloembollenhandel centraal stonden. Niet
alleen Evert van Zanten liet daarover zijn
licht schijnen, maar ook directeur Henk
Westerhof van Royal Anthos, Jan de Wit
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van Jan de Wit & Zonen uit Enkhuizen en
directeur bemiddelen Sam van Egmond
van Hobaho.

VEEL RISICO’S
Rode draad in het gesprek was toch vooral
de plotsklaps opkomende coronapandemie, die de hele wereld ingrijpend heeft
veranderd, en dus ook de bloembollenwereld. Hoe zich dat uit, maakte Jan de Wit
met een voorbeeld duidelijk. “We stuurden afgelopen jaar leliebollen naar China.
Geplande aankomst in september, zodat
de bloemen geoogst kunnen worden met
Chinees Nieuwjaar. Het schip waarop de
container stond kreeg te maken met een
coronabesmetting van één bemanningslid.
Het schip mocht niet afmeren, maar werd
doorgestuurd naar Zuid-Korea. De bollen
kwamen vier weken later aan. Dan hoeft
de bloementeler ze niet meer te gaan planten voor Chinees Nieuwjaar. Het maakt
maar duidelijk dat je als exporteur niks
meer kunt garanderen.”
En dan zijn er de hogere kosten voor met

name containers. Volgens De Wit kan
die prijs zomaar vijf keer zo hoog zijn als
een paar jaar geleden. “Dan kost het geen
2.000 euro maar 10.000 euro om bollen
naar de plaats van bestemming te krijgen.
Dat kun je niet doorberekenen aan de
koper. Dus dat risico komt voor rekening
van de exporteur.”
En dan is het nog het product zelf.
Hoewel er al zo’n 150 jaar ervaring is in
Nederland in het professioneel telen van
bloembollen, blijft het onzeker hoe de
oogst uitpakt. Voor tulp en lelie was 2021
sterk afwijkend. Vooral het koele weer
van mei leverde bij tulp aanmerkelijk
minder leverbaar op. Ook bij lelie viel de
opbrengst flink tegen door koeler weer in
de zomer. En dat in een markt die door de
coronapandemie juist zoveel extra bollen
nodig heeft. Gevolg is schaarste met
hogere prijzen als resultaat. “Die prijzen
kun je ook niet altijd doorrekenen aan de
klant, want die heeft daar helemaal geen
boodschap aan”, aldus Van Zanten. De langetermijngevolgen van deze schaarste zijn
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Verenigde Staten en Japan. En dan nog
komen er regelmatig vragen van plantenziektekundige diensten over ziekten en
plagen die in Nederlandse bloembollen
zouden kunnen zitten. Royal Anthos heeft
er een medewerker speciaal voor in dienst.
Wat Westerhof vooral zorgen baart, is de
kennis bij de overheid op dit terrein. “Bij
de NVWA geldt de regel dat medewerkers
elke drie jaar van functie veranderen. Zo
bouw je niks op. Is iemand net ingewerkt
in de bloembollensector, komt er weer
iemand anders en kun je weer opnieuw
beginnen.”
Waartoe dat in de praktijk kan leiden, legt
Jan de Wit uit. “Vorig najaar werd import
naar Taiwan zes weken lang geblokkeerd.
Daardoor kloppen alle broeischema’s van
de bloementelers niet meer.”
Tijdens de livestream van Hobaho werd duidelijk dat de bloembollenexport wel veel vraag naar bollen
kent, maar dat aantallen, logistiek en kwaliteit voor problemen zorgen.

zorgelijk. Nu al worden er koopcontracten
voor twee, drie of soms vier jaar afgesloten. “Dat is geen goede ontwikkeling voor
de sector”, vindt Van Zanten. “De export
neemt op dit moment wel een groot deel
van de risico’s.” Henk Westerhof onderschrijft dit volledig. “In mijn optiek lopen
handelsbedrijven enorme risico’s bij de inkoop en de afzet. Dat wordt nog wel eens
onderschat. ‘Export kun je er wel even bij
doen’, maar dat is niet zo. De risico’s zijn
torenhoog.”

COMMUNICEER!
Juist in zo’n turbulent oogstjaar als 2021
is het essentieel om afnemers goed te
informeren. Dat is helaas ook dit keer niet
overal goed gelukt. Van Zanten: “De lelies
krijgen we in deelleveranties binnen. Na
de laatste leverantie moet je vaststellen
dat een kwart van de gekochte hoeveelheid mist. Daar is tussentijds niks over
gemeld. En dus kunnen wij onze afnemers
ook niet tijdig uitleggen wat er aan de
hand is in Nederland.”

Van Egmond herkent dit probleem en kan
alleen maar benadrukken dat alle schakels
in de keten er profijt van hebben als
iedereen goed met elkaar communiceert.
De Wit werkt al jaren met vaste leveranciers en houdt zo goed als dat mogelijk is
contact met hen. “Bovendien zijn we zelf
ook kweker en weten dat die laatste maat
groei pas in de laatste week plaatsvindt.
Een lelieteler kan in oktober wel zien dat
het wat minder zal zijn, maar een kwart
lagere opbrengst blijkt pas na het sorteren. Dat is ook wel een beetje inherent
aan het product.”

KENNIS NODIG
Een ander punt van zorg bij de bloembollenhandel betreft het steeds maar
toenemend aantal eisen op fytosanitair
gebied dat importerende landen stellen.
Voor bloembollen, waarvan twee derde
naar landen gaat buiten de Europese Unie,
is dat een lastig punt. Exporteurs betalen
1,5 miljoen euro aan pre-inspectie vanuit
een aantal van die landen, waaronder de

WEER REIZEN
Wat het komend jaar gaat brengen, is
uiteraard onzeker. Van Zanten hoopt op
een goede oogst voor de kweker en dat hij
weer op reis kan. “Ik heb mijn klanten
twee jaar niet kunnen bezoeken. We hebben het mooiste product van de wereld en
daarin willen we graag blijven handelen.”
De Wit hoopt later dit jaar het eeuwfeest
van het bedrijf te kunnen vieren. Zolang reizen niet kan, biedt de wekelijkse
livestream uitkomst. “We hebben daar wel
weer nieuwe handelsrelaties aan overgehouden. En crises heeft ons bedrijf genoeg
gekend, hoor. In de Tweede Wereldoorlog
moest mijn grootvader de helft van zijn
kraam opgeven.”
Henk Westerhof kijkt ook positief naar de
toekomst. “Afgelopen jaar zijn er nieuwe
consumenten bijgekomen die bollen en
bloemen zijn gaan kopen. Dat is positief.
Waar we wel op moeten letten, is onder
welke voorwaarden we die klanten gaan
bedienen.” Van Egmond ziet die groeiende
vraag vertaald naar veel bemiddeling in
zijn bedrijf. “Mooi dat die vraag groeit,
maar het evenwicht is precair, want we
zijn wel afhankelijk van grote retailers en
van kosten waarop wij geen invloed heb28 januari 2022
ben. Dit jaar is nog geen gelopen race.”
28 januari 2022

028-29 Hobaho livestream.indd 29

28 januari 2022

29

20-01-2022 15:16

