Boycot van Rusland
werpt schaduw
vooruit bij oogst
De oogst van tulpen, goed voor ruim de helft van het Nederlandse bollenareaal, was eind
juni/begin juli in volle gang. Tijdens een rondje langs de velden in Noord-Holland overheerste
tevredenheid, over de ‘normale’ kwantiteit en kwaliteit van de bollen. De wolken aan de
blauwe lucht stonden symbool voor de bezorgdheid die er is over de afzet, omdat er door de
EU-boycot die sinds april van kracht is geen bollen en bloemen meer naar Rusland mogen.
Tekst en fotografie: Cees de Geus
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p een mooie zomerdag eind
juni lijkt de oorlog in Oekraïne
ook in tuinbouwgebied Heemskerkerduin bij Heemskerk ver
weg. Terwijl Corina Duin in de schuur
samen met een handvol medewerkers de
verwerkingslijn bemenst, is een rooimachine van loonbedrijf Denneman ongeveer
anderhalve kilometer verderop tulpen
aan het rooien. De Cebeco-beddenrooimachine wordt getrokken door een Massey
Ferguson, het merk waar Duin zelf ook bij
zweert: met behulp van drie van de rode

trekkers zijn Marius Duin, de broer van
Corina, en Chris Riteco, haar man, druk
met het aan- en afvoeren van respectievelijk lege en volle kuubkisten. “Van alle
tulpenbroeiers in Heemskerkerduin, zijn
wij de enigen die naast bijgoed voor de
droogverkoop nog een deel van het eigen
uitgangsmateriaal telen,” legt Corina
Duin uit. “Verdeeld over ongeveer 25
soorten worden de tulpen op ambachtelijke en natuurlijke wijze in de vollegrond
gebroeid, met behulp van zeven rolkassen.” Het resultaat omschrijft Duin als

De spoorbreedte van de twee roze nettenrooiers waar Pater Bloembollen in Spierdijk over beschikt,
is afgelopen winter aangepast van 150 naar 180 centimeter. De rooicapaciteit is daardoor met twintig
procent toegenomen, tot 2 à 2,5 hectare per rooimachine per dag.
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‘gezonde, sterke, ouderwets knisperende
tulpen voor extra lang vaasplezier’. “We
vermarkten ze onder de namen ‘Traditional Tulips’ en ‘Bearflowers’ en kunnen
ons dankzij de uniforme kwaliteit richten
op het topsegment van de markt. Net
als in 2021 leverde dat ook begin dit jaar
weer heel goede prijzen op, tot Rusland
eind februari Oekraïne binnenviel. Toen
normaliseerde de prijsvorming enigszins,
al kunnen wij overall terugkijken op weer
een goed seizoen.”

VOEDZAME ZANDGROND
Duin hoopt die lijn in het najaar uiteraard door te trekken, als de tulpen met
de hand worden geplant in de voedzame
Heemskerkse zandgrond. “Natuurlijk
heeft de oorlog in Oekraïne invloed op de
stemming, de handel en de prijsvorming,
maar het topsegment van de markt waar
wij ons op richten heeft daar minder last
van dan het middensegment en het supermarktsegment. In binnen- en buitenland
zijn genoeg consumenten die tulpen van
topkwaliteit willen en ook bereid zijn om
daar wat meer voor te betalen.”
Afgaande op de stand van het gewas na
een voorspoedig groeiseizoen, had Duin
misschien wat meer dikke bollen verwacht. “De oogst is goed, maar het is niet
zo dat de veertienen over de rand van de
kuubkist klotsen,” zegt ze, terwijl ze een
aantal vers gerooide tulpenbollen door
haar handen laat gaan. “Uiteindelijk gaat
het niet om de maat, maar om de inhoud.
Die bepaalt straks de kwaliteit van de
bloem. Als ik denk aan het groeiseizoen
dat we achter de rug hebben en zie wat er
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Van Lierop teelt in het Noordelijk Zandgebied ruim
250 hectare bollen, waaronder naast tulpen
en lelies ook allium, krokus en iris. Bij de
tulpenoogst wordt gebruik gemaakt van
twee M.H.-beddenrooimachines en een handvol
trekkers met kiepwagens.

nu van het land komt, weet ik zeker dat
het met die inhoud wel weer goed zit.”

GROTERE ROOICAPACITEIT
Ruim dertig kilometer naar het noordoosten, trekt ‘De Roze Rooier’ van Pater
Bloembollen in Spierdĳk de volgende dag
het eerste net met tulpen om een uur
of tien uit de West-Friese kleigrond. De
reden: de zeven à acht millimeter regen
die ’s nachts zĳn gevallen. “We hebben
nu voorlopig wel genoeg neerslag gehad,”
verzekert Rosanna Pater. “We zĳn nu twee
weken aan het rooien en een paar dagen
aan het verwerken en de eerste indrukken
zĳn goed, wat de opbrengst en gezondheid
van de bollen betreft. Dat willen we de
komende weken graag zo houden. Door
het warme weer in juni, is de grondtemperatuur snel opgelopen. Als daar veel
hemelwater bĳkomt, rĳpt het gewas te
snel af en neemt de ziektedruk toe. Gelukkig wordt er voor de komende dagen geen
regen meer voorspeld.”
Behalve in West-Friesland teelt Pater
Bloembollen ook tulpen in de Flevopolder,
de Noordoostpolder en Wieringerwaard. In
navolging van de plantmachines is de spoorbreedte van de twee roze nettenrooiers waar

het bedrĳf over beschikt, volgens Perry Pater afgelopen winter aangepast van 150 naar
180 centimeter. “Dankzĳ de bredere bedden
is de rooicapaciteit toegenomen, tot 2 à 2,5
hectare per rooimachine per dag.”
Als alles blĳft meezitten, hoopt Pater
Bloembollen alle tulpen rond 20 juli van
het land te hebben. “Het is in veel opzichten een normaal jaar,” analyseert Rosanna
Pater. “Helaas geldt dat niet voor de afzet.
Zelf leverden we niet rechtstreeks aan
Rusland, maar de boycot van dat land gaat
ons indirect wel raken. Met tulpen voorop
gingen er de laatste jaren steeds meer bollen vanuit Nederland naar Rusland. Linksom of rechtsom moet daar nu een andere
bestemming voor worden gevonden.”

BEPERKTE GROEISPURT
Net als bĳ Pater Bloembollen, zĳn tulpen
én lelies ongeveer dertig kilometer noordelĳker ook bĳ W. van Lierop & Zn. qua
oppervlak en omzet verreweg de grootste
bolgewassen binnen het assortiment. In
het hart van het Noordelĳk Zandgebied
is de tulpenoogst volgens Ron van Lierop
een paar dagen eerder begonnen dan vorig
jaar. “De opbrengsten lĳken gemiddeld.
Het zag er lange tĳd naar uit dat het he-

lemaal top zou worden, maar in het zicht
van de finish bleef de groeispurt waar
we op hoopten beperkt door het warme,
vochtige weer in juni.”
Van Lierop teelt ruim 250 hectare bollen,
waaronder naast tulpen en lelies ook
allium, krokus en iris. Op een groot perceel
aan de Kleiweg in Anna Paulowna rĳden
trekkers met kiepwagens af en aan, zodat
de twee stapvoets rĳdende M.H.-beddenrooimachines vrĳwel onafgebroken door
kunnen blĳven rooien, het ene bed na het
andere. Veel van de gerooide tulpen zĳn
volgens Van Lierop al verkocht. “De voorverkopen waren goed. Dat is een geruststellende gedachte, want het zĳn onzekere
tĳden, met onder andere de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprĳzen, de inflatie en,
in het verlengde daarvan, het afnemende
besteedbare inkomen van consumenten.”

GOED EN EFFICIËNT
Dat er aan de afzetkant dit jaar geen
sprake is van ‘business as usual’, is voor
Van Lierop geen reden om bĳ de pakken
neer te gaan zitten. “Daar schiet je niets
mee op. We blĳven doen waar we goed
in zĳn: bollen telen, zo goed en efficiënt
mogelĳk. Daarbĳ vertrouwen we op ons
brede, exclusieve en onderscheidende
assortiment, dat gelukkig niet bestaat uit
massasoorten.”

“De oogst is goed, maar het is niet zo dat de
veertienen over de rand van de kuubkist klotsen,”
stelt Corina Duin van bloembollenkwekerij
M.M. Duin in Heemskerk. “Uiteindelijk gaat het
niet om de maat, maar om de inhoud.”
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