Kiezen tussen
voorzichtigheid en
Russische roulette
Uitstekende rooiomstandigheden en een normaal tot goede bollenoogst. De berichten over
het oogstseizoen 2022 zijn voorlopig positief. Als de wenkbrauwen worden gefronst, geldt
dat vooral voor de toekomst. Voorzichtig zijn, is over het algemeen het gevoel. Behalve in
Voorhout waar tulpenteler Frans van der Slot juist wil ‘knallen’.
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H

awikjo Wĳnands is bemiddelaar bĳ CNB, gespecialiseerd in
tulpen, krokussen en narcissen.
Hĳ constateert dat de rooiomstandigheden voor de bloembollen prima
zĳn. Door het droge weer kan er goed gerooid worden en de oogst ziet er normaal
tot goed uit. “Het zĳn zeker niet allemaal
dikke bollen die worden gerooid. Er zit
echt weleens een afzwaaier tussen, maar
over het algemeen is de oogst tot nog toe

normaal tot goed. We hebben ook een
prima groeiseizoen gehad waarbĳ vooral
maart wat te droog was.” Hĳ constateert
dat veel bollen in de voorverkoop zĳn
verkocht. “Die bollen moeten nu worden
geleverd. Je ziet dat de bollenprĳzen nog
goed zĳn. Alleen de tulpen staan wat
onder druk door de voortdurende oorlog
tussen Rusland en de Oekraïne. Het voordeel van bollen is wel dat ze iets minder
afhankelĳk zĳn van de stemming in de
markt. Maar hoe het seizoen verder loopt,
is vooral glazen bol werk.”

geschetste beeld. Het bedrĳf aan het Westeinde teelt 40 hectare narcissen en hyacinten in Brabant, Noord-Holland en de
Bollenstreek. Vorige week was 15 hectare
gerooid, allemaal hyacinten. De rooiom-

Rik Damen is samen met zĳn broer Henry
eigenaar van het Noordwĳkerhoutse
bedrĳf Henk Damen en zn. en hĳ herkent
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standigheden zĳn goed, meldt Damen
tevreden. “Zeker de eerste twee weken
konden we achter elkaar doorwerken. Het
was superweer, soms wat extreem warm
maar als je vroeg begon, ging het prima op
de rooimachine. Het was vooral oppassen
dat je niet verbrandde.”
De oogst tot nog toe stemt de Noordwĳkerhoutse bollenteler tevreden. De kwaliteit van de bollen is goed en er is weinig
ziek als geelziek of snot te bespeuren.
Damen wil niet te vroeg juichen, want de
bollen gaan nu de bewaring in. “Dan kan
je altĳd nog wat zien, maar vooralsnog is
het gewas gezond de grond uitgekome.
Klaar.” Het enige dat wel opvalt, is dat de
teler veel verschillende maten rooit, van
vĳftienen tot achttienen. Naar de reden
moet hĳ gissen. “Misschien het droge weer
in de maanden april en mei? Toen zĳn de
bollen wel een paar maten gegroeid, maar
blĳkbaar wat onregelmatig. Het is nog afwachten hoe het met de narcissen is, want
die worden pas later gerooid.”
De helft van de bollen van Damen wordt
verkocht, de rest wordt op het bedrĳf
aan het Westeinde zelf afgebroeid voor
de retail en voor verdere verwerking. Het
afgelopen broeiseizoen werd door het bedrĳf goed afgesloten en in de voorverkoop
werden de bollen flink verkocht. Over het
komende seizoen is Damen voorzichtiger.
“Je ziet dat onze afnemers voorzichtig
zĳn. Normaal legden ze honderd procent
vast en nu is dat minder. Zĳ weten ook
niet hoe de afzet er in de winter uitziet.
Gevolg is dat wĳ ook voorzichtiger zĳn.
Als we extra bollen kunnen verkopen, dan
doen we dat. De rest potten we op en we
zien wel hoe het loopt. Het blĳft toch een
beetje koffiedik kĳken. We dachten alle-

maal na de corona weer gewoon verder te
gaan maar dat pakt toch weer anders uit.”

GEZONDE TULPEN
Ook in Zeeland bĳ het bedrĳf Majoth
Flowerbulbs heerst tevredenheid over de
oogst en de rooiomstandigheden. Van de
tachtig hectare tulpen zĳn er inmiddels
dertig gerooid. “We dachten eerst dat we
een vroeg seizoen zouden krĳgen, maar
uiteindelĳk wordt alles op de normale tĳd
gerooid onder goede omstandigheden.
Het is lekker droog weer met af en toe
een buitje tegen het stof. En dan ook nog
een goede afbrander. Dat komt straks het
broeiresultaat ten goede”, vertelt Chiel
Dogterom, die samen met zĳn drie broers
het tulpenbedrĳf in Oude Tonge heeft. De
geoogste tulpen zĳn gezond, met minder
schimmel in het gewas dan in het koude
voorjaar van 2021. De hoeveelheid is
normaal maar doordat vorig jaar relatief
meer fĳnere bollen zĳn geplant, worden
nu minder grote maten gerooid. “Tĳdens
de voorverkoop was er een goede stemming dus is er veel verkocht. Alles wat
tulp is, is de grond ingegaan.”

SPOELEN
Ook ziet Dogterom dat de opbrengst van
de oudere tulpensoorten wat minder
groot is dan de nieuwe, groeikrachtigere,
soorten. “Voordeel daarvan is nu dat de
overschotten in de oogst beperkt zĳn. Dat
is prettig in een markt die door de oorlog
in de Oekraïne onder druk staat én te
maken heeft met stĳgende prĳzen voor
energie, arbeid en meststoffen.”
Dogterom ziet de gevolgen bĳ de exportbollen en bĳ de bollen die naar broeierĳ
gaan. “Zelf spoelen wĳ alle bollen, we leveren veel aan Japan, China en de VS. Dat
beperkt de schade. Maar voor de broeiers,
waar zestig procent van onze bollen naar
toe gaat, is de situatie zorgelĳker. Hun
afnemers, de retailers, leunen achterover.

Ze weten niet hoe het bestedingspatroon
van hun klanten zich ontwikkelt. Hopelĳk
kan de broeierĳ een vuist maken, zodat
er geen neerwaartse spiraal ontstaat.”
Ondanks de donkere wolken is de Zeeuwse
teler niet somber over de nabĳe toekomst.
“De tulp heeft wereldwĳd een ĳzersterk
imago. Het is gewoon even zoeken naar de
balans tussen vraag en aanbod.”

KNALLEN
Tulpenteler en -broeier Frans van der
Slot uit Voorhout teelt samen met zĳn
broer Jan 65 hectare tulpen. De helft van
de oogst wordt verkocht, de andere helft
wordt zelf afgebroeid. Jaarlĳks gaat het
om ongeveer 4,5 miljoen stelen. Inmiddels
is ongeveer 15 hectare bollen gerooid. “De
rooiomstandigheden zĳn goed. In de Bollenstreek is dinsdag veel regen gevallen,
maar in Ter Aar veel minder. We kunnen
dus lekker doorwerken. De oogst is normaal en ziet er goed uit. Zeker de huidkwaliteit is beter dan vorig jaar, waardoor
het afleveren gemakkelĳker wordt. En dat
de bollen nog een paar hete dagen kregen,
zorgt straks bĳ de broei voor wat zwaardere tulpen die gemakkelĳker in bloei
komen. De prĳzen van de bollen? Iets
minder dan met de kerst en veel stĳging
zie ik vooralsnog niet.”
Ook op dit tulpenbedrĳf wordt geconstateerd dat de markt onzeker is. Maar dat
is voor de bollentelers uit Voorhout geen
reden tot voorzichtigheid. Integendeel,
het plan is om komend jaar meer tulpen
te broeien. Last van een achteroverleunende retail heeft de ondernemer niet, want
alle tulpen worden voor de klok verkocht.
“Gokken voor gevorderden, zeg ik vaak.
Anderen noemen het Russische roulette. Als iedereen zegt dat het niet kan,
doen wĳ het juist wel. Maar als iedereen
terughoudend is, moet je juist knallen en
een stapje extra doen. Of het goed uitpakt,
weet je altĳd pas achteraf.”
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