Bol-op-pot profiteert
beperkt van
betere prijzen
Met Pasen in zicht nadert het bol-op-potseizoen de ontknoping. De markt kreeg dit jaar
opnieuw een lockdown te verwerken en in de laatste weken zorgt de oorlog in Oekraïne
voor spanning en onzekerheid. Desondanks is het marktbeeld positief: meer aanvoer en
gemiddeld betere prijzen. Andere sierteeltproducten presteren naar verhouding wel beter.
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H

et bol-op-potseizoen verloopt tot nu toe goed. Die
conclusie trekt Mark Zijlstra, productmanager bij
Royal FloraHolland, medio maart. De laatste fase
richting Pasen is op dat moment aangebroken
en gehoopt wordt op een eindsprint. “Pasen is de afsluiting
van het bol-op-potseizoen”, vertelt Zijlstra. “Daarna loopt
hooguit de verkoop van pottulpen nog even door, maar voor
het gros is het dan gebeurd. Dit jaar valt Pasen redelijk laat.
Hierdoor is de markt na week 8 een beetje ingezakt in vergelijking met vorig jaar.”

de piek rond Internationale Vrouwendag minder groot dan
vorig jaar. Dat vertekent de cijfers enigszins.”

MINDER GROTE PIEK

Tot en met week 8 liep de afzet echter goed. En dat terwijl
de volumes dit seizoen flink groter zijn dan afgelopen jaar.
Tot en met week 8 ging het om zo’n 63 miljoen stuks bol-oppot. Zijlstra: “Voor kerst lag de aanvoer 7% hoger dan vorig
jaar, daarna ging het om 4% meer aanvoer. Tegelijkertijd
liggen de prijzen gemiddeld 3% hoger (zie kader, red.). Dat
is op zich netjes. Vergeleken met andere producten blijft
bol-op-pot wel wat achter. Sierteeltbreed lagen de prijzen
afgelopen periode gemiddeld 15% hoger.”

Zijlstra verdeelt het bol-op-potseizoen altijd in drie blokken.
In de weken 40 tot en met 52 draait het vooral om hyacint
en Amaryllis voor Kerstmis. In de weken 1 tot en met 8
voeren hyacint en narcis de boventoon. Tot slot draait het
vanaf week 8 om de inkopen voor Pasen met veel narcis.
“Doordat Pasen dit jaar meer aan de achterkant zit, worden
die verkopen over een langere periode uitgesmeerd en was

Een mogelijke verklaring zijn de prijsafspraken. “Die worden bij bol-op-pot doorgaans eerder gemaakt. Zo sluiten de
grote discounters binnenkort alweer de orders voor volgend
seizoen.” In de zomer volgt het middensegment. Uiteindelijk
worden ook veel afspraken op basis van de daghandel gesloten. Zijlstra merkt op dat er in de bol-op-potbroeierij minder

Aanvoer en prijzen
(t/m week 8)

Product

Volumeverschil*

Gemiddelde prijs

Prijsverschil*

Hyacint

+8%

€0,59

+3%

Narcis

-7%

€0,68

+13%

Muscari

+7%

€0,69

+7%

Tulp

+5%

€1,02

+13%
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energie gebruikt wordt dan bij warme teelten als Anthurium
en Phalaenopsis. “De hoge gasprijs dit seizoen heeft daardoor een minder groot effect op de kostprijs van bol-op-pot
dan bij veel andere teelten.”

VEEL KLOKHANDEL IN VOORJAAR
Een en ander heeft impact op de prijsafspraken in de directe
handel. In de bol-op-potmarkt is dat zo’n 75% van de afzet.
De andere 25% wordt via de klok verhandeld. “Die verhouding schommelt al jaren rond deze niveaus”, weet Zijlstra.
“In vergelijking met andere kamerplanten is het klokvolume bij bol-pot-pot groot. Andere kamerplanten zitten
rond de 15 à 20%. Kijken we naar andere seizoenproducten
dan is het klokaandeel vergelijkbaar.” Het heeft volgens de
productmanager te maken met een stukje onvoorspelbaarheid. “Seizoenproducten zijn minder goed planbaar en sterk
afhankelijk van het weer.”
Zijlstra merkt wel op dat het klokaandeel bij bol-op-pot in
het najaar terugloopt van 21% naar 16%. In het voorjaar
daarentegen loop dit op naar zo’n 35%. Het laatste zou
kunnen komen door stagnerende directe stromen, waardoor
er aanbod doorschuift. Een andere mogelijke oorzaak is de
coronacrisis. “We hebben twee jaren achter de rug met een
lockdown vlak voor Pasen”, vertelt Zijlstra. “Door de sluiting
van winkels kwam er meer aanbod beschikbaar voor de vrije
handel. Het klokaandeel bol-op-pot liep daardoor nog verder
op, naar zo’n 38%.”

EFFECT LAATSTE LOCKDOWN
Ook dit jaar werd een deel van het bol-op-potseizoen getroffen door een lockdown. De gevolgen waren volgens Zijlstra
echter minder groot dan voorgaande seizoenen. “De paniek,
zoals we die de eerste keer zagen, bleef uit. Toen viel de lockdown precies in de aanloop naar Pasen en dat was desastreus
voor de daghandel. Maar hoe je het ook went of keert, een
lockdown is niet bevorderlijk voor de afzet van bol-op-pot.”
Of broeiers van bol-op-pot een goed seizoen draaien, hangt
volgens Zijlstra vooral af van het segment dat zij bedienen. “De verkoop via supermarkten, waar het draait om
de zogenaamde impulsaankopen, loopt eigenlijk altijd wel
goed. Tuincentra en groothandels zijn veel afhankelijker van
de weersomstandigheden.” Wat het laatste betreft was het
volgens de productmanager een goed seizoen. “Weinig echte
kou en inmiddels heel open weer. Dan gaan mensen naar
buiten en daar profiteren perkgoed en bol-op-pot van.”

SPANNING EN ONZEKERHEID
Een grote onzekere factor nu is de situatie in Oekraïne.
“Niemand weet wat er gaat gebeuren, maar dat het effect
heeft op de sierteelt is zeker. Spanning en onzekerheid
drukken hun stempel op de handel. De ene kweker zal daar
meer last van hebben dan de ander. Richt jij je als broeier op
Oost-Europa, dan zal de oorlog je harder raken dan wanneer
Frankrijk of Duitsland je voornaamste afzetgebieden zijn.”
De onzekere tijden kunnen volgens Zijlstra ook iets positiefs
teweegbrengen. “Mensen houden dan vaak de hand op de
knip. Zeker met de inflatie die ons te wachten staat. Juist
dan zie je dat dure aankopen worden uitgesteld, maar dat
mensen het wel gezellig maken in huis met een (goedkoper)
plantje. Laten we hopen dat de consument ondanks alle onzekerheid wel de weg naar het tuincentrum weet te vinden.”
Als de weersomstandigheden gunstig blijven verwacht hij
een goede afloop van het bol-op-potseizoen. “Dat zien we nu
wel bij de narcissen.”
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