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REPORTAGE
Ondernemer & Bedrijf

AARDAPPELEN
ROTTERDAM
Beursnotering Rotterdam in euro’s per 100 kilo; prijzen af sorteerbedrijf franco op wagen; los verladen; referentie vastkokend Nicola; vrij vastkokend Bildtstar, Redstar, Santé; kruimig Bintje, Folva, Maritiema, Turbo, Victoria; exclusief btw; tussen haakjes verschil met vorige notering.
kruimig
11,00
17,00 (-0,25)
Industrie zand/klei (fritesgeschikt)
export in zakken
40/50 mm
9,00
10,00 (onv)
klei 45 mm opwaarts 10,25
11,25 (-0,25)
fritesgeschikt (40 mm opw. zand/klei)
lichtgeel-witvlezig
8,00
10,50 (onv)
uitval
geelvlezig
8,00
11,00 (-0,38)
droogind, owg 330-360 2,00
3,50 (-0,25)
wasserijgeschikt (EurepGap 40/70 mm klei)
droogind, owg > 360 4,50
5,50 (onv)
vastkokend
14,00
19,00 (-0,50)
veevoer GMP+
1,50
2,00 (onv)
vrij vastkokend
14,00
19,00 (-0,50)
HANNOVER
Aardappelnoteringen in euro’s per 100 kilo op de termijnmarkt in Hannover; per contract 25 ton;
bron: WTB.
industrie
slot vorige verschil omzet
tafelaard.
slot vorige verschil omzet
apr ‘09
9,40
9,40
(onv)
35
april ‘09
14,20
14,20
(onv)
0
juni ‘09
11,20
11,20
(onv)
6
apr ‘10
14,00
14,20
(-0,20)
2
LONDEN
Aardappelnoteringen Londense termijnmarkt in euro’s per 100 kilo op de termijnmarkt in Hannover;
per contract 25 ton; bron: WTB.
slot vorige verschil omzet
slot vorige verschil omzet
apr ‘09
14,00
14,10
(-0,10)
3
apr ‘10
15,00
15,00
(onv)
0

UIEN

John Boot: ”Er is meer aandacht voor het belang van een sterk bollencomplex.”

Foto Henk Bouwman

Bollengroothandel wil graag
beide poten onder één dak
De rijksoverheid heeft de
Bollenstreek aangewezen als
greenport, tuinbouwgebied
van nationaal belang. Op
papier klinkt dat heel mooi,
maar de praktijk is vaak
weerbarstig. Bollenbedrijven
als groothandel C.S. Weijers
& Zonen BV lopen tegen
hun grenzen aan.

Daarmee kreeg het bedrijf er
een probleem bij: extra vervoer
tussen de hoofdvestiging in het
westen van Hillegom en het exC.S Weijers & Zonen BV,
portbedrijf op industrieterrein
bloembollenhandel en
Hillegom-Zuid. ”Tijdens de hoogkwekerij in Hillegom
conjunctuur was dat niet zo’n bezwaar, maar zeker bij de huidige
Bedrijfsoppervlak:
kredietcrisis is de druk om effilocatie 1: 8.000 m2
ciënter te werken en kosten uit te
locatie 2: 4.500 m2
sparen aanzienlijk groter.”
enkele hectares eigen teelt
Het bedrijf is al sinds zijn oprichting in 1926 gevestigd op deAssortiment:
zelfde locatie. C.S. Weijers begon
meer dan 2.000 soorten,
er een kwekerij, waarbij hij zich
gespecialiseerd in bijzondere
toelegde op het telen en veredebol- en knolgewassen
len van dahlia’s. Vader Jan Boot,
DOOR STEF SEVERT
opgevoed door een van de zonen
Weijers, nam het bedrijf in 1982
nig uithoudingsvermogen
over. Al in de jaren vijftig, zestig
kun je vader Jan en zoon
was het bedrijf zich meer gaan
John Boot niet ontzeggen:
richten op de bollenhandel, waaral sinds 1997 willen de beide diin het nu een spilfunctie vervult
recteuren van bollengroothandel
tussen telers en exporteurs.
C.S. Weijers & Zonen BV hun beC.S. Weijers wordt beleverd
drijf aan de Leidsestraat in Hilledoor een paar honderd telers,
gom graag uitbreiden. Probleem:
het huidige bestemmingsplan
meest uit de Bollenstreek en het
laat zo’n uitbreiding niet toe.
Noordelijk Zandgebied. Ongeveer
40 procent wordt geïmporteerd,
”Van de ene op de andere dag
uit EU-landen en daarnaast uit
besloot de gemeente Hillegom in
landen als Turkije en Israël. De
1997 een nul-optie vast te leggen
meeste afnemers-exporteurs zitin het bestemmingsplan”, zegt
ten in de Bollenstreek. ”Van onze
John Boot. ”Bedrijven als het
klandizie zit 80 tot 90 procent
onze werden ingesnoerd door een
Kijk ook op
hier”, aldus John. Verkassen, bijrode contour, om het open karakwww.csweijers.nl
voorbeeld naar Noord-Holland, is
ter van het landelijk gebied te beom die reden geen optie, zegt hij.
schermen. We hebben nog wel
”De huidige locatie is ook goed
bezwaar aangetekend, maar dat
ontsloten. Zie dat maar eens weer te vinden!”
was tevergeefs.”
Vandaar de wens om toch uit te breiden (met circa
Sindsdien is van alles geprobeerd om het bedrijf
6.000 m2) op locatie-Leidsestraat. ”We willen beide
toch op de een of andere manier uit te breiden. Zo
bedrijven graag onder één dak. Ze zijn als een soort
had de gemeente plannen voor de inrichting van
navelstreng met elkaar verbonden.” Wat het bedrijf
een agrarisch bedrijventerrein, waar handels- en
in de kaart speelt, is dat de politieke inzichten inexportbedrijven zich zouden moeten vestigen. De
plannen strandden, er werd gemiddels zijn gewijzigd; er is meer
aandacht voor het belang van een
twijfeld aan de financiële haalbaarheid. ”Probleem was dat te
’Als er niks gebeurt sterk bollencomplex, de hele keten
van toeleverancier tot exporteur.
verplaatsen bedrijven al veel hadwordt het een
De gemeente lijkt gewonnen voor
den geïnvesteerd in hun opstalopenluchtmuseum’ de uitbreidingsplannen, zegt
len”, zegt John. ”En wat doe je met
John. Met de provincie vindt nu
de vrijkomende kavels? Als ze
overleg plaats.
voor ons te klein zijn, zijn ze dat
Maar de ambtelijke molens draaien traag. Boot
ook voor anderen.”
begrijpt dat wel, maar het wringt toch. ”Ik zie ook
In de tussentijd kreeg C.S. Weijers er nog een locatie bij, toen een afnemer besloot ermee op te houhet belang van een open landschap. Maar wij willen
graag een gezond bedrijf houden. Op één locatie
den. Vader en zoon Boot namen het bedrijf, dat
kunnen we beter voldoen aan markteisen als meer
vooral tulpen-, narcissen en hyacintenbollen exporservice en snelle, flexibele levering.” Niks doen is de
teert naar de VS, Canada en het Verre Oosten, over.
dood in de pot, aldus Boot. ”Dan wordt het hier een
”Dat vonden we beter voor de continuïteit van het
openluchtmuseum. Voor een vitale streek moet er
bedrijf. Lopen op één been brengt toch bepaalde ribedrijvigheid behouden blijven.”
sico’s met zich mee”, legt John uit.

E

Jaap en John Boot

DUITSE GROOTHANDELSPRIJZEN
Duitse prijsbarometer van uien van de afgelopen week. Betreft groothandelsverkoopprijzen (landelijke gemiddelden) in euro per aangegeven hoeveelheid klasse I product en procentuele prijsverandering t.o.v de week er voor.
Bron: ZMP
Product
Herkomst Sortering
Per
2009/07
+-%
Uien
Dui
35-50mm
25 kg
6,90
0,4
Uien
Dui
40-60/50-70mm 25 kg
6,80
0,3
Uien
Dui
60+/70mm+
25 kg
6,90
1,5
Uien
Ned
35-50/40-60mm 25 kg
7,20
0,3
Uien
Ned
50-70/60-80mm 25 kg
7,20
0,1
Uien
Ned
70+/80mm+
25 kg
6,80
0,3
Uien
Spa
25 kg
8,40
0,8
Uien
Dui
40-70mm/bio
10 kg
10,20
7,6
Uien
Dui
rood/witte
10 kg
6,30
-0,5
Uien
Ned
rood/witte
10 kg
6,00
-0,5

GRANEN
PARIJS TARWE
Parijs, tarwenotering op Euronext termijnmarkt;
slotnoteringen van 13/02 in euro’s per ton; 50
ton per contract; bron: Euronext Parijs
slot vorige verschil omzet
mrt ‘09
148,25 149,00
(-0,75) 3765
mei ‘09
148,75 149,50
(-0,75) 1971
aug ‘09 148,75 149,50
(-0,75)
0
nov ‘09
156,00 156,00
(onv) 1144
jan ‘10
157,00 157,50
(-0,50) 428
mar ‘10 158,50 159,00
(-0,50)
86
mei ‘10
159,50 160,00
(-0,50)
50
aug ‘10 159,75 160,25
(-0,50)
0
HANNOVER TARWE
Hannover, tarwenotering op termijnmarkt; slotnoteringen van 13/02 in euro’s per ton; 50 ton
per contract; bron: WTB.
slot vorige verschil omzet
mrt ‘09
147,00 147,00
(onv)
0
mei ‘09
147,50 147,50
(onv)
0
aug ‘09 156,00 156,00
(onv)
0
nov ‘09
157,00 157,00
(onv)
0
jan ‘10
158,00 158,00
(onv)
0
mrt ‘10
159,00 159,00
(onv)
0

LONDEN TARWE
Londen, tarwenotering op termijnmarkt; slotnoteringen van 13/02 in ponden per ton; 50 ton
per contract; bron: Liffe.
slot vorige verschil omzet
mrt ‘09
115,75 116,90
(-1,15)
31
mei ‘09
118,00 119,25
(-1,25)
79
jul ‘09
120,75 121,75
(-1,00)
0
nov ‘09
127,75 127,80
(-0,05)
72
jan ‘10
130,50 130,25 (+0,25)
10
mrt ‘10
132,50 132,50
(onv)
8
mei ‘10
134,50 134,50
(onv)
2
jul ‘10
136,50 136,50
(onv)
0
nov ‘10
131,00 131,50
(-0,50)
4
mei ‘10
137,50 138,00
(-0,50)
0

PARIJS KOOLZAAD
Parijs, koolzaadnotering op Euronext termijnmarkt; slotnoteringen van 13/02 in euro’s per
ton; 50 ton per contract; bron: Euronext Parijs.
slot vorige verschil omzet
mei ‘09
289,75 291,25
(-1,50) 1452
aug ‘09 294,25 295,00
(-0,75) 213
nov ‘09
298,50 299,00
(-0,50) 340
feb ‘10
300,00 299,75 (+0,25)
0
mei ‘10
300,00 299,75 (+0,25)
0
aug ‘10 300,00 299,75 (+0,25)
0
PARIJS KORRELMAIS
Parijs, korrelmaisnotering op Euronext termijnmarkt; slotnoteringen van 13/02 in euro’s per
ton; 50 ton per contract; bron: Euronext Parijs.
slot vorige verschil omzet
mar ‘09 138,50 138,50
(onv) 253
jun ‘09
140,00 139,75 (+0,25) 275
aug ‘09 142,75 141,75 (+1,00)
30
nov ‘09
146,50 145,25 (+1,25)
0
jan ‘10
142,00 140,75 (+1,25)
0
mar ‘10 142,00 140,75 (+1,25)
0
jun ‘10
142,00 140,75 (+1,25)
0

CHICAGO
Slotkoersen op de termijnmarkten in Chicago
van 13/02; prijzen van sojabonen, tarwe en maïs
in dollarcent per bushel (35,2 liter; bij tarwe en
sojabonen 27,216 kilo en maïs 25,4 kilo); in de
laatste kolom de verandering ten opzicht van
slotkoers vorige dag; bron CBOT.
tarwe

maïs

sojabonen

mrt ‘09
mei ‘09
jul ‘09
mrt ‘09
mei ‘09
jul ‘09
mar ‘09
mei ‘09
jul ‘09

535,50 (-3,25)
548,25 (-3,25)
560,75 (-3,00)
363,25 (-3,00)
373,25 (-2,75)
383,25 (-2,25)
955,50 (-13,00)
957,75 (-13,75)
962,00 (-14,00)

BLOEMBOLLEN
HOBAHO
Gemiddelde bemiddelingsprijzen van bloembollen vorige week bij Hobaho in euro’s per 1000 stuks.
tulpen
12 op
11/12
10/11
12 op
11/12
10/11
Abba
50,00
40,00
narcissen
14/16
12/14
10/11
Angelique
80,00
40,00
Tête-à-Tête
45,00
Monte Carlo
75,00
47,50
Negritta
45,00
Yokohama
50,00
50,00
40,00

