Actuele informatie over land- en tuinbouw

GLASTUINBOUW 2001: GROENTEN SLECHT, SIERTEELT REDELIJK TOT GOED
Robert Bakker
De Nederlandse glastuinbouwsector laat in 2001 grote verschillen in bedrijfsresultaten tussen de 3 takken
zien. De productprijzen van glasgroenten daalden gemiddeld met circa 16% ten opzichte van 2000. Dit is
het gevolg van de gestegen productie en aanvoer van groenten uit Zuid-Europa, waardoor het aanbod op de
Europese markt te groot is. De prijzen voor snijbloemen lagen in 2001 ongeveer op hetzelfde niveau als in
2000, en de prijzen voor potplanten waren gemiddeld 2% hoger. Aan de kostenkant valt vooral de stijging
van de energiekosten op (+17%), veroorzaakt door de sterk gestegen gasprijs. Ook de kosten voor arbeid
zijn gestegen (+4%). De rentekosten zijn als gevolg van de gedaalde rentevoet met ruim 3,5% afgenomen.
Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf worden de kosten niet volledig goedgemaakt door de opbrengsten
en komt de rentabiliteit in 2001 uit op 94, terwijl dit in 2000 nog 101 was. Het gezinsinkomen uit het bedrijf
is in 2001 bijna 34.000 euro (74.000 gulden) per ondernemer, een daling van ongeveer 30.000 euro ten
opzichte van het voorgaande jaar. Gemiddeld over alle bedrijven zal er een ontsparing plaatsvinden van
13.000 euro (29.000 gulden).
Tabel 1

Gezinsinkomen uit bedrijf en besparingen op glastuinbouwbedrijven

Boekjaar

Snijbloemenbedrijven

Potplantenbedrijven

Gezinsinkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per ondernemer)
1998
60,1
65,6
1999
45,6
53,6
2000 (v)
64,6
80,4
2001 (r)
33,8
14,9

58,1
40,7
57,4
43,8

54,3
42,1
46,2
44,5

Idem (x 1.000 gld.)

32,9

96,5

98,1

Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf) a)
1998
29,2
32,4
1999
6,8
9,3
2000 (v)
26,7
41,4
2001(r)
-13,0
-42,0

28,2
4,4
24,4
0,0

25,0
6,6
11,6
7,0

0,0

15,0

Idem (x 1.000 gld.)

Totaal

Groentebedrijven

74,4

-29,0

-93,0

a) De besparingen over 2001 zijn geraamd met een marge van +5.000 en -5.000 euro (+11.000 en 11.000 gulden) ten opzichte van het weergegeven bedrag.
Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Glasgroenten in de min
Door de stijging van de kosten (vooral energie en arbeid), en de sterke daling van de opbrengsten is 2001
voor glasgroentetelers een slecht jaar. De rentabiliteit wordt geraamd op 88, wat een erg groot verschil is
met het jaar 2000, toen de rentabiliteit nog 106 was. Afgezien van groene paprika en aubergine hebben de
belangrijke glasgroentegewassen te maken met een prijsdaling die fors (-10 tot -15% bij komkommer en rode en gele paprika) tot zeer fors (-20 tot –25% bij tomaat) is. De fysieke productie per m2 is met circa 2%
toegenomen. Het nettobedrijfsresultaat komt in 2001 uit op 4,50 euro negatief (-9,90 gulden), en het gezinsinkomen uit het bedrijf bedraagt ongeveer 15.000 euro (33.000 gulden) per ondernemer. Gemiddeld
wordt er ruim 40.000 euro ontspaard, waarmee de besparingen van het voorgaande jaar weer volledig aan
de eigen middelen zijn onttrokken.

Sierteelt redelijk goed
Voor snijbloemenbedrijven nemen de kosten in 2001 met ruim 4% toe. Deze stijging wordt vrijwel geheel
veroorzaakt door de gestegen kosten voor energie en arbeid. De snijbloemenprijzen waren in 2001 onge-
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veer gelijk aan het jaar ervoor, terwijl de fysieke productie per m2 met ongeveer 1% toenam. Het nettobedrijfsresultaat per m2 bedraagt ongeveer 1,90 euro negatief (-4,30 gulden). De rentabiliteit komt hiermee uit
op 96, wat 3 procentpunten lager is dan in 2000, en het gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer is
ongeveer 44.000 euro (97.000 gulden). De besparingen zullen naar verwachting rond nul uitkomen.
Het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf heeft in 2001 een rentabiliteit van 97, wat gelijk is aan het jaar
ervoor. Dit betekent dat de stijging van de kosten wordt goedgemaakt door een stijging van de opbrengsten. Door een toename van de prijzen en een toename van de fysieke productie nemen de
opbrengsten per m2 met circa 4,5% toe. De kostenstijging ligt ongeveer op hetzelfde niveau. Vooral energie
(+18%) en arbeid (+4,5%) werden in 2001 duurder. De rentekosten namen iets af door de gedaalde rentevoet. Het nettobedrijfsresultaat per m2 wordt geraamd op 2,00 euro negatief (-4,50 gulden), en het
gezinsinkomen uit het bedrijf bedraagt ongeveer 45.000 euro (98.000 gulden) per ondernemer. De besparingen zijn positief en liggen rond de 7.000 euro (15.000 gulden) per bedrijf.

Figuur 1 Rentabiliteit (opbrengsten-kostenverhouding) op glastuinbouwbedrijven)

Champignonteelt
De kwaliteit van de compost is in 2001 in het algemeen goed geweest, waardoor er geen grote problemen
waren met de kwaliteit of de opbrengst van de champignons. De teelten worden gemiddeld korter, waardoor er meer teelten per jaar gerealiseerd worden. Door een iets hogere kilogramopbrengst per m2
teeltoppervlak, en iets hogere gemiddelde prijzen zijn de opbrengsten per m2 met 2% toegenomen. De kostenstijging is met bijna 4% echter hoger. Vooral energie, arbeid en de kosten voor afvoer van de champost
zijn duurder geworden. De rentabiliteit is in 2001 dan ook lager dan in 2000 en wordt geraamd op 93 (was
95 in 2000). Het gezinsinkomen uit het bedrijf per ondernemer komt uit op ruim 40.000 euro (89.000 gulden). De bijbehorende besparingsniveau is circa 1.200 euro (2.700 gulden) per bedrijf, wat bijna 8.000 euro
minder is dan in 2000.
Meer informatie:
Rapport 1.01.03 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2001.
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