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DERDE KWARTAAL 2010 SIERTEELT: OMZET GROEIT
Gerben Jukema
In het derde kwartaal van 2010 is de omzet op de bloemenveilingen en de exportwaarde
opnieuw toegenomen. De omzetstijging op de bloemenveilingen bedroeg een kleine 12%
voor de in Nederland geproduceerde producten. Dit is inmiddels het derde
achtereenvolgende kwartaal met een hogere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook
de exportwaarde groeide in het derde kwartaal, met 8% tot 1,1 miljard euro. Hogere
inkoopprijzen, een voorzichtig herstel van het consumentenvertrouwen en gunstigere
valutaverhoudingen speelden een rol bij het bereiken van deze hogere exportwaarde.

Veilingomzet over de gehele linie hoger
De veilingomzet bedroeg in het derde kwartaal een kleine 747 miljoen euro. De groei van
bijna 12% is veroorzaakt door hogere gemiddelde prijzen (+14%) ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. De gemiddelde prijs van 37 cent in het derde kwartaal ligt hoger dan in
de zelfde periode van de drie voorgaande jaren. Met name de hogere gemiddelde
snijbloemenprijs (+ 20%) droeg bij aan de algemene prijsstijging. De gemiddelde
snijbloemenprijs bedroeg 22 cent. Ook bij pot0 en tuinplanten lag het gemiddelde prijsniveau
hoger. De prijsstijging bedroeg hier ongeveer 3%. Het aantal verkochte stuks bij
snijbloemen daalde in het derde kwartaal met een kleine 3% tot 1.750 miljoen stelen. Bij
potplanten nam het aantal verkochte stuks juist met datzelfde percentage toe, tot 204
miljoen. Bij tuinplanten werden 55 miljoen stuks verkocht, een stijging van 5%. Opgeteld
daalde het aantal verkochte stuks met 2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2009.
Deze prijs0 en hoeveelheidmutaties resulteerden in een omzetgroei bij snijbloemen van 17%
tot 385 miljoen euro. Bij kamerplanten bedroeg de groei ruim 6% en kwam de omzet op
310 miljoen euro uit. De tuinplantenomzet groeide bijna 9% tot 52 miljoen euro (tabel 1).
Terugkijkend op de eerste drie kwartalen van 2010 is de omzet van de bloemenveilingen
met ruim 9% gestegen (tabel 1). De gemiddelde prijs nam toe met drie cent en kwam uit op
39 cent. Ook het aantal verkochte stuks lag hoger (1,7%).
Tabel 1

Ontwikkeling veilingomzet, aantal verkochte stuks en gemiddelde opbrengstprijs per
productcategorie t/m sept 2010a)
omzet 2010
(mln euro)

mutatie
t.o.v. 2009
(%)

aantal ver1
kochte stuks
2010 (mln)

mutatie
t.o.v. 2009

gem. prijs
2010

gem. prijs
2009

(%)

(ct/stuk)

(ct/stuk)

Snijbloemen

1.378

12,6

6.133

1,2

0,22

0,20

Kamerplanten

1.091

5,4

705

4,1

1,55

1,53

309

9,2

343

5,0

0,90

0,87

2.778

9,3

7.180

1,7

0,39

0,36

Tuinplanten
Totaal
Bron: VBN
a) exclusief import
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Omzetgroei snijbloemen bovengemiddeld
De omzetgroei bij snijbloemen ligt een stuk boven de gemiddelde groei en is met name het
gevolg van een hogere gemiddelde prijs. De groei ten opzichte van een jaar eerder werd
vooral gerealiseerd in het voorjaar (maart, april en mei) en de maanden augustus en
september. Het gunstige weer voor de verkoop van snijbloemen speelde hierbij een grote
rol. De tulp deed het dit voorjaar goed. Bij een sterk gestegen aanbod, bleef de gemiddelde
prijs op niveau. De gemiddelde prijzen van belangrijke producten zoals troschrysanten,
gerbera en lelie herstelden enigszins als gevolg van een aanboddaling (01% bij
troschrysanten en gerbera en 012% bij lelie) gecombineerd met vraagherstel. Ook het
aanbod van in Nederland geteelde rozen nam de eerste drie kwartalen af (04%) met
prijsherstel als gevolge. Maar het prijsniveau is nog altijd lager dan voor de economische
crisis in het najaar van 2008.

Aanbod kamerplanten groeit
Phalaenopsis, de orchidee uit het hogere segment, is een goede graadmeter voor de
situatie bij de kamerplanten. Inmiddels bedraagt het omzetaandeel van dit product 25% van
de totale plantenomzet. Dit aandeel groeide de eerste drie kwartalen van dit jaar verder.
Ondanks meer aanvoer (+7%) steeg de gemiddelde prijs naar 3,67 euro, 30 cent meer dan
in dezelfde periode vorig jaar. Dit is echter nog lang niet het bedrag wat er gemiddeld in
2008 voor werd betaald, namelijk 4,11 euro. Terwijl er bij snijbloemen veel producten zijn
met een lager aanbod dan vorig jaar, groeide bij kamerplanten het aanbod van de meeste
producten. De prijzen reageren hier wisselend op. De tuinplantenomzet groeide met name in
de maanden maart, juni en augustus. Een product dat zich positief onderscheidde was
Buxus. Ondanks aanbodsgroei van 9% steeg ook de gemiddelde prijs, met 38 cent naar
2,32 euro. De violen deden het qua prijs beter (+6 cent) maar kenden een lager aanbod (0
9%)

Exportwaarde derde kwartaal groeit met 8%
In het derde kwartaal van 2010 bedroeg de totale exportwaarde van bloemen en planten
1.112 miljoen euro. De export van snijbloemen steeg met ruim 10% tot 672 miljoen euro.
De afzet van pot0 en tuinplanten groeide minder hard. De afzet bedroeg 440 miljoen euro;
een stijging van bijna 5% (figuur 1 en 2). Het kwartaal begon nog met rode cijfers, met een
krimp van 2% in de warme maand juli. Maar in augustus en september werd dit met een
respectievelijke groei van 18% en 7% ruimschoots goedgemaakt. Tot en met september
bedroeg de export een kleine 4 miljard euro en nam hiermee 7% toe ten opzichte van vorig
jaar. Een gestegen inkoopwaarde, langzaam herstel van het consumentenvertrouwen,
beperkte groei van het aanbod, en licht gunstigere valutaverhoudingen in de niet eurolanden
droegen bij aan deze groei. De cijfers geven volgens het HBAG perspectief voor de
toekomst. De rendementen van handelaren zijn echter nog niet volledig hersteld. Dit geldt
ook voor de liquiditeitspositie van klanten van de Nederlandse exporteurs. Vijf van de tien
belangrijkste exportbestemmingen laten een bovengemiddelde groei zien. De exportwaarde
naar België, Rusland en Polen nam zelfs met meer dan 10% toe. Alleen de export naar
Denemarken daalde ten opzicht van een jaar eerder. Duitsland, Engeland en Frankrijk zijn
nog veruit de belangrijkste bestemmingen. Hier lag de groei in de eerste drie kwartalen van
het jaar tussen de 6% en 8%. De vraag is in hoeverre de in Frankrijk en Engeland door de
overheid aangekondigde bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende onrust de afzet van
bloemen en planten negatief gaat beïnvloeden.
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Ontwikkeling in de exportwaarde van snijbloemen en pot1 en tuinplanten per
kwartaal in de periode 200712010 (miljoen euro)
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Ontwikkeling in de exportwaarde pot1 en tuinplanten per kwartaal in de
periode 200712010 (miljoen euro)
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