#bovenkop

Tulpenbroeier ziet
topseizoen door
vingers glippen
Het tulpenseizoen kwam dit jaar wat later, maar goed uit de
startblokken. Schaarste en een stevige vraag zorgden voor zeer
goede prijzen in de eerste twee maanden. Het positieve sentiment
heeft inmiddels plaatsgemaakt voor onrust en onzekerheid, mede
door de situatie in Oekraïne. Een opleving van de markt richting
Pasen zou een welkome afsluiter zijn om de schade te beperken.
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ls we eind maart de balans opmaken van het lopende tulpenseizoen, is de stemming flink
getemperd. Het begon prijstechnisch uitmuntend met gemiddeld 17%
hogere prijzen dan vorig jaar. Maar daar
kwam in week 8 abrupt een einde aan. De
Russische inval in Oekraïne op 24 februari
zorgde voor een kentering, waarvan de
afloop nog onbekend is. Pas eind april zal
het voor tulpenbroeiers duidelijk zijn of
zij een redelijk jaar draaien of dat het een
seizoen wordt om snel te vergeten. De
afzet rond Pasen kan daarin bepalend zijn.

BLOEMENAANBOD FLINK LAGER
“Zonde”, noemt Coen Verspeek de ommezwaai dit seizoen. “We waren zo mooi
begonnen.” De productmanager tulp van
Royal FloraHolland meldt dat de prijzen
tot aan week 8 hoog waren. “Een stuk
hoger dan vorig jaar en toen hadden we
ook al een goed seizoen.” Die goede start
lag in lijn der verwachting. “De signalen
vooraf waren al positief. Zo was de aanvoer
van andere bloemen, zoals chrysanten en
rozen, kleiner. Dat heeft onder meer te maken met de hoge energieprijzen. De stevige
prijsvorming zorgde wel voor meer import,
maar in totaal is er tot nu toe 6% minder
aangevoerd.”
Tulpen doen daar nog een schepje bovenop. De aangevoerde volumes liggen 10%
beneden het niveau van vorig jaar. Dat
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komt doordat er minder bollen beschikbaar waren. De oogst was relatief klein en
de vraag naar bollen vanuit het buitenland
groot. “Sommige broeiers hebben daardoor
meer bollen verkocht of gekozen voor een
tussenjaar”, vertelt Verspeek. “Kortom, er
is minder gebroeid. Bovendien was er bij
de start van het seizoen relatief veel uitval,
wat extra schaarste veroorzaakte. En dat
terwijl we de tulpen in de eerste twee
maanden goed konden gebruiken.”

SEIZOEN LAAT VAN START
Het seizoen kwam bovendien later, pas in
de tweede week van januari, echt op gang.
Verspeek: “Voor Kerst was er veel vraag
naar tulpen die niet ingevuld kon worden.
We zagen aan het begin van het jaar dan
ook veel minder acties van supermarkten
dan andere jaren.” Door de late start viel
er een gat met de ijstulpen en tulpen van
het zuidelijk halfrond, die overigens ook al
goed aan de prijs waren. “Ook deze tulpen
hebben geprofiteerd van de vraagmarkt.
Die positieve flow helpt altijd mee richting
het seizoen. Tegelijkertijd weet iedereen
dat dit nog maar het begin is. Je bent afhankelijk van de afzet rond de feestdagen;
pas daarna kun je de balans opmaken.”
De schaarste hield aan tot en met week 8
met prijzen boven het niveau van 2021.
“Na de inval van Rusland in Oekraïne
zagen we de markt in een steile lijn naar
beneden bewegen”, vertelt Verspeek. “De
gemiddelde tulpenprijs op de klok zakte

van bijna 25 cent naar 12 cent. Pas nu,
eind maart, lijken de prijzen te stabiliseren.” Het zorgt ervoor dat de hogere prijsvorming (17% tot en met week 8) is gezakt
naar cumulatief 1%. “We zullen aan het
eind van het seizoen dus onder het niveau
van vorig jaar uitkomen. Die eerste goede
weken hebben we hard nodig om nog op
een redelijk gemiddelde uit te komen.”

TULPENPRIJS PIEKT VOOR VALENTIJN
De harde ‘seizoensknip’ in week 8 is vooral terug te zien in de prijsvorming op de
klok. In de directe handel is de fluctuering
minder groot. De verhouding klok-direct
in de tulpen is ongeveer 50-50. “Dit jaar
zijn er naar verhouding iets meer tulpen
voor de klok gekomen. Vermoedelijk door
de goede prijsvorming”, legt Verspeek uit.
“Overigens zagen we de stevige prijzen
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ook bij andere producten. Sierteeltbreed
lagen deze 15% hoger. Tulpen deden het
dus bovengemiddeld goed.”
Valentijnsdag zorgde dit seizoen voor de
grootste prijspiek, waarbij tulpen voor de
klok gemiddeld 27 cent noteerden. Daarna
waren de ogen gericht op Internationale
Vrouwendag in week 10, vooral in Rusland
een belangrijke feestdag. “Gelukkig was
er via de directe handel al veel verkocht”,
vertelt Verspeek. “Herhaalaankopen bleven door de invasie in Oekraïne echter uit.
Dat betekende voor de klokverkopen echt
een neerwaartse spiraal.”
“En op het moment dat het begint te
stropen, gaat alles stropen”, vervolgt de
productmanager. “Als ineens een afzetmarkt wegvalt, zorgt dat voor onrust.
Met als resultaat dat volumes ophopen.
De tulp staat daarin niet op zichzelf.

Zo gaan er normaal veel chrysanten
naar Rusland. Als die opeens op andere
markten terechtkomen zorgt dat voor
prijsdruk.”

Tulpenaanvoerders die aan het einde van het
seizoen willen weten hoe zij gepresteerd hebben
ten opzichte van hun markt, kunnen zich melden
bij Royal FloraHolland. Productmanager Coen
Verspeek (coenverspeek@royalfloraholland.com)
kan inzicht en advies geven.

MINDER SUPERMARKTHANDEL
Verder ziet Verspeek ook dat de afzet via
supermarkten minder soepel loopt dan
geprognotiseerd. Dat geldt onder meer
voor Duitsland, de grootste afzetmarkt
voor tulpen. De inflatie, het consumentenvertrouwen dat is gezakt naar het laagste
punt in acht jaar tijd… Mensen zijn voorzichtiger geworden en houden de hand op
de knip. Kopers kopen hierdoor alleen wat
ze nodig hebben, veel kleine partijtjes.
Of in de staart van het seizoen nog een
opleving van de markt te valt te verwachten, hangt voor een belangrijk deel van het
weer af. “Half maart was het plotseling

hartstikke zonnig en warm. Dan kopen
mensen eerder een plantje voor buiten dan
bloemen voor binnen. Dat zien we terug in
de afzet. Ga maar na: er zijn nog steeds niet
veel tulpen, maar schaars zijn ze niet.” Als
lichtpunt meldt Verspeek dat wanneer alles
duur wordt, een bosje tulpen toch een van
de goedkoopste producten blijft voor kleur
in huis. “Met de weersvoorspellingen van
de komende weken hopen we dat men het
gezellig gaat maken in huis met een mooie
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bos tulpen.”
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