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Niets aan het handje!

Als ik in mijn vriendenkring navraag doe naar de 
populariteit van het planten van bloembollen, 
dan roept dat vaak weinig enthousiaste reacties 
op. Het is een bewerkelijke bezigheid, je moet 
lang wachten alvorens een bol tot bloei komt en 
als ie eenmaal bloeit, dan kun je er relatief maar 
kort van genieten. Het zijn de bekende argumen-
ten van vele criticasters die inmiddels moeilijk aan 
de bol te brengen zijn. Ook het imago speelt de 
bol parten, want het product wordt in de volks-
mond vaak geassocieerd met het gebruik van gif. 
En dat is funest, niet alleen in de relatie met de 
consument, maar ook richting de retail die ons 
met argusogen volgt en hoge eisen stelt aan de 
residuwaarden van onze gewassen. 

Het lijkt dus slecht gesteld met de status van 
de bol, ondanks het feit dat binnenkort ’s lands 
wegen volstromen met toeristen die naarstig 
hun weg zoeken naar de bloeiende bollenvel-
den en Keukenhof, alwaar zij zich vergapen aan 
al het moois wat onze sector te bieden heeft. In 
dat opzicht is de bol een regelrechte kaskraker die 
de Nederlandse economie in het voorjaar geen 
windeieren legt. En juist om die reden is het zo 
jammer dat we die jubelende consument uit het 
voorjaar er niet van kunnen overtuigen om in het 
najaar door de knieën te gaan om onze lenteko-
ninkjes te planten.

Om dat enthousiasme wel te creëren, hebben wij 
een onderzoek onder 600 consumenten in Duits-
land en Nederland uit laten voeren. Met een spe-
ciaal ontwikkelde onderzoekstechniek is daar-
bij afgedaald in de spelonken van hun zielenheil 
om hun attitude ten aanzien van het gebruik van 
bollen te meten. En weet u wat?!, de uitkomst is 
verrassend positief: de consument vindt bollen 
niet vies, vindt het planten leuk en gezond, ter-
wijl associaties met gif al helemaal niet worden 
gemaakt. De bol is  namelijk hip en spannend, zo 
heeft de consument ons laten weten!

Niets aan het handje dus, alleen moeten we die 
positieve eigenschappen nog tussen de oren van 
de consument zien te krijgen zodat die hippe 
bol ook voor de sector een regelrechte kaskraker 
wordt.
 
Henk Westerhof
westerhof@anthos.org
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Anthos behartigt wereldwijd de belangen van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijpro-

ducten op het gebied van markttoegang, onderzoek, promotie en arbeid.

iBulb promoot bloembollen, bolbloemen en bollen-op-pot en financiert technisch onderzoek en markt-

toegang. Ook promoot iBulb boomkwekerijproducten en vaste planten voor IVerde en Perennial Power.

ANTHOS – iBULB

Anthos Export Award 2017 voor 
potnarcis ‘Iwona’

Op 3 maart jl. is tijdens de exporteursochtend op de Lentetuin Breezand voor de tien-
de keer de Anthos Export Award uitgereikt. Nadat de afgelopen vier jaar de keuze op 
een tulp viel, was dit jaar een narcis de winnaar: potnarcis ‘Iwona’ van  Fa. J.G. Weijers 
en Zn. uit Burgerbrug. Juryvoorzitter Gerard van Dijk overhandigde de prijs aan Ruud 
Weijers. Hij gaf aan dat de rijkbloeiende ‘Iwona’ alles in huis heeft om naast ‘Tête-à-
Tête’ een grote speler in de pottenhandel te worden. De bloemen hebben witte dek-
bladeren en een abrikooskleurige trompet.
De Anthos Export Award is bestemd voor een bolgewas die een nuttige aanvulling op 
het sortiment is en met potentie voor teelt en handel .

Weeresteinstraat 10 • postbus 170 • 2180 AD Hillegom 

www.anthos.org            • tel. 0252 535080 •               www.ibulb.org

Voorbereidingen nieuw seizoen Bulbs4Kids
 van start
Terwijl de Gouden Bloembol Award 2017 nog moet worden uitgereikt, zijn de 
voorbereidingen van het Bulbs4Kids-programma voor het seizoen 2017/2018 al 
van start gegaan.  Leden van iBulb zien het effect en succes van de campagne en 
hebben zich massaal ingeschreven voor het sponsoren van bloembollenpakket-
ten. De teller staat inmiddels op meer dan 2.000 pakketten. Het afgelopen jaar 
heeft iBulb het Bulbs4Kids-programma uitgerold bij basisscholen in Nederland, 
Duitsland en Engeland.

Groothandel bloembollen 
positief over 2017
De groothandel in bloembollen ziet het komend 
jaar met vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit de jaar-
lijkse online enquête onder leden van Anthos over 
de economische ontwikkelingen en verwachtingen. 
Volgens de deelnemers aan de enquête zijn de eco-
nomische vooruitzichten gunstig. 
Het afgelopen jaar is over de hele linie beter verlo-
pen dan verwacht. Voor het komende jaar verwach-
ten de deelnemers in alle handelskanalen een posi-
tieve omzetontwikkeling. Wel wordt minder groei 
verwacht dan in 2016. Van de verkopen aan tuincen-
tra en gemeenten zijn de verwachtingen het hoogst. 
Verder is het vaste personeelsbestand in 2016 bij 30 
procent van de respondenten toegenomen. 15 pro-
cent heeft het gedaan met minder vaste medewer-
kers. Meer dan 30 procent van de bedrijven is voor-
nemens te investeren in ICT en automatisering en 
ruim 20 procent maakt geld en menskracht vrij om 
nieuwe markten en afzetgebieden te verkennen. 
Ook komt uit de enquête naar voren dat de zorg 
over de beschikbaarheid van gekwalificeerd perso-
neel groter is dan in 2016. Hetzelfde geldt voor de 
verwachting van de beschikbaarheid van de juiste 
(export)kwaliteit bloembollen. Uitdagingen liggen 
komend jaar vooral op het gebied van fytosanitaire 
regelgeving en de discussie over residu van gewas-
beschermingsmiddelen op bloembollen. 
Deelnemers aan de conjunctuurenquête kunnen 
alle resultaten online inzien. Voor het bestuur van 
Anthos zijn de uitkomsten van deze jaarlijkse baro-
meter ondersteunend bij het maken van beleidskeu-
zes.

Sponsor oproep 
retailers Bulbs4Kids
Dit jaar kunnen retailers zich voor 
het eerst verbinden aan Bulbs4Kids. 
Voorheen financierden de deel-
nemers van iBulb het collectieve 
programma in z’n geheel. Retai-
lers of retailketens die kinderen uit 
hun omgeving kennis willen laten 
maken met bloembollen, kun-
nen zich via iBulb-leden aanmel-
den. In ruil voor het sponsoren 
van bloembollenpakketten geeft 
het ze de kans om maatschappe-
lijk goed te doen én hun naam 
aan de succesvolle campagne te 
verbinden. Via deze partnership 
is het mogelijk om nog meer 
basisscholen bloembollen te 
laten ontdekken. 
 

Productcode Product

61648 Crocus speciosus subsp. Speciosus

Stamtabel Nieuw Huidig

Geslacht Crocus CROCUS

Soort speciosus subsp. Speciosus <leeg>

Cultivar <leeg> SPECIOSUS SSP SPECIOSUS    

Productcode Product

68091 Lilium longiflorum (LO-hybrids Grp) ‘Prince Promise’

Stamtabel Nieuw Huidig

Geslacht Lilium LILIUM

Soort longiflorum (LO-hybrids Grp) LO-HYBRIDS GROUP                                                                 

Cultivar Prince Promise PRINCE PROMISE                                     

PR genereert veel free
publicity
Door de inzet van PR verschijnen jaarlijks honderden 
publicaties in de nationale en internationale media. 
Het internationaal PR bureau iBulb, gespecialiseerd 
in de groene sector, heeft afgelopen jaar een sterke 
professionalisatieslag gemaakt. iBulb heeft inmid-
dels meer dan 6.500 internationale contacten in de 
vak- en consumentenpers en meer dan 1.300 regel-
matige gebruikers van de beelden uit de MediaFi-
ler. Het uitsturen van persberichten met nieuwe 
fotografie aan deze contacten zorgt voor een con-
stante stroom aan publicaties over bolproducten. 
Deze publicaties verschijnen in tijdschriften, kran-
ten, blogs en op websites. De kwantitatieve resulta-
ten laten zien dat iBulb inmiddels veel gedaan krijgt 
in de pers. Daarnaast is de kwaliteit sterk verbe-
terd. Waar voorheen alleen enkele beelden werden 
gebruikt, worden nu volledige persberichten gepu-
bliceerd, verspreid over meerdere pagina’s. 

Resultaten 2016
Broeierij voorjaarsbloeiers: 165 publicaties, 437 pagina’s
Broeierij zomerbloeiers: 143 publicaties, 300 pagina’s
Droogverkoop: 587 publicaties, 1.639 pagina’s

Nieuwe schrijfwijze veel productnamen EDI-Bulb 
Door de op handen zijnde veranderingen bij EDI-Bulb kunnen in bepaalde geval-
len ook productnamen wijzigen. Hierbij gaat het niet alleen om de nieuwe tekenset 
waarin naast de huidige hoofdletters kleine letters en leestekens worden gebruikt. 
Ook de schrijfwijze en opbouw van de cultivar- of productnaam kan anders zijn. 
Wat nu de cultivarcode is, wordt straks een productcode waaraan de volledige pro-
ductnaam vast zit, dat wil zeggen: geslacht, soort (en groep) en cultivarnaam in één 
veld. De groep wordt tussen haakjes vermeld en komt uit de stamtabel Soort (zie 
onderstaand), waarin zowel de soort als de groepsindeling zijn opgenomen. De culti-
varnaam staat tussen enkele aanhalingstekens. Mede omdat EDI-Bulb in het verleden 
niet altijd de juiste taxonomische structuur heeft aangehouden, kan de productnaam 
afwijken van wat telers en handelaren gewend zijn.
Twee voorbeelden:

Inhoud Bulbs4Kids 
bloembollen pakket
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