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1. WERELDWIJDE PRODUCTIE, HANDEL EN CONSUMPTIE VAN
ROOS
1.1 SAMENVATTING
De belangrijkste productiegebieden voor roos liggen in Nederland, Israël, Kenia, Zimbabwe, Colombia en Ecuador.
In Europa is Nederland de grootste producent van rozen en Duitsland de grootste
consument. Frankrijk moet ieder jaar meer rozen importeren om aan de vraag te voldoen.
Naast de landen in de EU zijn ook de Verenigde Staten, Japan en Zwitserland belangrijke importmarkten van snijbloemen.
De geringe groei van snijbloemenimport in Duitsland duidt op verzadiging. De VS is
in waarde de tweede importeur, maar de importgroei is er hoger dan in Duitsland.
Verder is Japan een duidelijke groeimarkt. Zwitserland scoort zowel qua grootte als
groei minder dan de EU-landen Groot-Brittannië en Frankrijk.
Belangrijke landen voor Nederlandse rozen zijn: de traditionele markt Duitsland en de
groeimarkten Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken. Zowel in absolute zin als in
relatieve zin is Frankrijk een sneller groeiende markt dan Groot-Brittannië. De groeimarkt Frankrijk wordt geselecteerd voor het onderzoek.
Gezien het belang van een goed ontwikkelde thuismarkt voor de concurrentiekracht
van een sector, en het relatief hoge Nederlandse verbruik van rozen, wordt ook Nederland in het onderzoek opgenomen.

1.2 INTERNATIONALE PRODUCTIE EN CONSUMPTIE
De belangrijkste productiegebieden voor roos liggen in Nederland, Israël, Kenia, Zimbabwe, Colombia en Ecuador (zie Tabel 1). Een groot deel van de Zuid-Amerikaanse
productie gaat naar de Verenigde Staten, terwijl de Afrikaanse productie grotendeels
naar Europa wordt geëxporteerd.
Tabel1:Schattingvanarealen rozen in dewereld(bron:Businessplan Roos)
Land
Colombia
Ecuador
Kenia
Zimbabwe
Nederland
Israël

Areaal in ha 1995
1.000
656
300
230
919
215

Areaal in ha 1996
900
400
250
912

Areaal in ha 1997
1.700
1.000 - 1.400

906

Een groot deel van de Afrikaanse rozen uit Zimbabwe, Zambia en Kenia wordt ingevoerd
in Nederland. Dit is in Figuur 1 weergegeven. Importrozen zijn jaarrond in redelijk grote
hoeveelheden verkrijgbaar. In 1997 was de verhouding tussen Nederlandse en importrozen op de veilingen zo'n 2:1 (Ruygrok en Van den Berg, 1998).
De meeste nieuwe productiegebieden ontwikkelen zich in de hoge tropen. Meestal op
een hoogte tussen 1.000 en 3.000 meter met voldoende watervoorziening, een goed

klimaat, lage kapitaalkosten en lage arbeidskosten. Naast de productie in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika is de oogst in Aziatische landen in opkomst. Vanuit het niets
voerde India in 1996 rozen naar de EUuit voor een waarde van bijna 8 miljoen gulden
(Ruygrok en Van den Berg, 1998). In landen als Mexico, Venezuela, Brazilië, Argentinië,
Frankrijk, Italië, Zuid-Afrika, Thailand, Maleisië, Singapore, Japan, Indonesië en Taiwan
groeit de productie ook. De productie is hier echter bestemd voor eigen gebruik en vrijwel niet voor export (Pertwee,1997).

Figuur1:Rozenimportinmiljoenhfl in de VS enEuropa in 1996(bron:Exmis;Pertwee,1997)
NB:alleen handelsstromen > 10min.hfl worden weergegeven

In Europa is Nederland de grootste producent van rozen en Duitsland de grootste consument. Frankrijk moet ieder jaar meer rozen importeren uit Nederland doordat er anders
niet aan de vraag kan worden voldaan. In Italië is een voorkeur voor lange rozen, die ze
voornamelijk zelf telen. Ook halen zij productie uit Ecuador. In Groot-Brittannië geeft de
consument in de zomer voorkeur aan in eigen tuin gekweekte rozen. De rest van het
jaar importeert dit land steeds meer uit Nederland, Colombia en Kenia, Zimbabwe en
India (Pertwee, 1997). Vooral de Duitse consument wordt steeds kritischer ten aanzien
van de productiewijze. In Duitsland worden er steeds hogere eisen aan het product gesteld met name op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden. Er wordt echter
niet extra betaald voor rozen die aan deze eisen voldoen. In landen als Rusland, Tsjechië, Slovenië, Polen en Hongarije is er een sterk groeiende interesse in monobossen
met lange rozen van een hoge kwaliteit. Het grote aantal variëteiten, de verbeterde
kwaliteit, betere beschikbaarheid en de over het algemeen lagere prijzen hebben de interesse van de consument in de roos sterk vergroot.

1.3 INTERNATIONALE HANDEL
De belangrijkste importeurs wereldwijd in snijbloemen zijn in kaart gebracht aan de hand
van gegevens uit PCTAS over de periode 1992-1996. Hieruit blijkt, dat behalve de landen van de Europese Unie, ook de Verenigde Staten, Japan en Zwitserland belangrijke
importmarkten van snijbloemen zijn. Dit is in Figuur 2 weergegeven. Vanwege het belang van de roos in de internationale snijbloemenbusiness mag verondersteld worden,
dat dit ook belangrijke rozenimporteurs zijn. Zoals uit Figuur 2 blijkt, is Duitsland de
grootste importeur. De geringe groei duidt op verzadiging van de Duitse markt. De VS is
in waarde de tweede importeur, maar de importgroei is er hoger dan in Duitsland. Verder is Japan een duidelijke groeimarkt. Zwitserland scoort zowel qua grootte als groei
minder dan Groot-Brittannië en Frankrijk.
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Figuur2: Omvang en groeivandeimportwaardevan snijbloemen (bron: PCTAS)
Voor een analyse van de rozenimport in EU landen zijn gegevens uit EXMIS gebruikt,
over de periode 1993-1997. Deze gegevens zijn getoetst aan de criteria omtrent importgrootte en -groei en het marktaandeel van Nederland. Hieruit bleek dat Duitsland,
zowel in waarde als volume, verreweg het grootste importland van rozen is. Ook bleek
dat de groei van de import in Duitsland nog steeds voortduurt. Grafisch is dit verduidelijkt in Figuur 3. In deze figuur geeft de horizontale as de groeicijfers aan van de import

uit Nederland in het betreffende EU-land, over de periode 1993-1997. De verticale as
geeft de groei van de totale import in deze periode weer. De grootte van de cirkels geeft
de omvang van de totale import aan (in waarde), gemiddeld over 1995-1997.

O Duitsland
• Frankrijk
OVK
O Italie
• Oostenrijk

• Zweden

30%

• Bek}ie/Lux
OOenemarken
• Spanje

-20%
ImportgroeiNL (%)

Figuur3: Marktportfolio Roos (bron: EXMIS)
Duitsland is echter niet de belangrijkste groeimarkt. Relatief gezien is de importgroei in
landen als Portugal, Griekenland en Denemarken veel hoger. De absolute groei is het
grootst in Frankrijk. Opvallend hierbij is dat een groot deel (89,3%) van deze importgroei
veroorzaakt wordt door import van rozen uit Nederland. Een andere interessante markt
voor Nederland is Groot-Brittannië. Zowel de grootte van de import als de groei van de
import in Groot-Brittannië zijn gunstig. Ondanks de importgroei van Nederlandse rozen
de laatste jaren, is de totale import van Nederlandse rozen echter nog niet zo groot in
Groot-Brittannië. In Denemarken is het marktaandeel van Nederland het hoogst. Bovendien is dit ook een belangrijke groeimarkt voor Nederlandse rozen. De gunstige prijs die
in Denemarken voor de Nederlandse roos betaald wordt, is een extra voordeel. Ierland
en Finland betalen de hoogste prijzen voor de Nederlandse rozen. De omvang en groei
van deze markten is echter gering. Opvallend is het aandeel van Nederland in de importgroei in België en Luxemburg. De groei van de Nederlandse import in België en Luxemburg is harder gegroeid dan de totale import aldaar. Dit duidt op verdringing; Nederlandse rozen verdringen de rozen van concurrenten op deze markt.

1.4 THUISMARKT
Volgens Porter (1990) is de thuismarkt één van de facetten die de concurrentiekracht
van een sector bepaalt. De totale omvang van de Nederlandse snijbloemenmarkt is in
1997 afgenomen (zie Tabel 2). De daling in 1997 ten opzichte van 1996 is minder
groot dan die van 1995 ten opzichte van 1996. Toch is er nog een flinke daling van
zo'n 56 miljoen gulden.
Tabel2: Marktgegevenssnijbloemen inNederland(Bron: BBH 1997)
Jaar
1994
1995
1996
1997

8

Marktomvang min. hfl
1.270
1.235
1.136
1.080

Index %
100
97
92
85

Consumptie in hfl per hoofd
83
80
74
69

De sector heeft niet mee kunnen profiteren van de gestegen totale detailhandelsverkopen. Uit de enquête van het Productschap Tuinbouw is gebleken dat het gekochte aantal bossen rozen verhoudingsgewijs per aankoop van bloemen stijgt. De absolute resultaten laten echter een daling zien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er minder
mensen bloemen kopen. Er is bij de snijbloemen sprake van een krimpende markt. Een
belangrijke reden voor de afnemende interesse in snijbloemen is het structureel dalende
aantal kopende huishoudens. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen minder thuis zijn en
minder tijd hebben.
Een sterke thuismarkt heeft invloed op de gehele sector. De consumptie snijbloemen per
hoofd van de bevolking is in Nederland nog steeds behoorlijk hoog. Groot-Brittannië had
bijvoorbeeld een consumptie van 51 gulden in 1997 en Frankrijk 58 gulden in 1997.

1.5 SELECTIE VAN LANDEN
Zoals uit de tabellen en de marktportfolio roos blijkt, zijn er voor de Nederlandse roos
een aantal belangrijke exportmarkten in de EU,te weten de traditionele omvangrijke
Duitse markt en de groeiende markten Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken.
Gezien de groeiratio zal de import in Duitsland naar verwachting stabiliseren. Voor roos
zal echter gekozen worden voor een groeimarkt. Zowel in absolute zin als in relatieve
zin is Frankrijk een sneller groeiende markt dan Groot-Brittannië. Ook bij de snijbloemen
(Figuur 2) groeit Frankrijk sneller. Bovendien stijgt de productie van rozen in Frankrijk,
terwijl de Franse export minimaal blijft (Pertwee, 1997). Hieruit kan afgeleid worden dat
de roos de laatste jaren erg in trek is in Frankrijk. De huidige grootte van de importmarkt
in Frankrijk en het aantal inwoners van Frankrijk (56 miljoen) zijn ook van dien aard dat
deze markt interessant is voor Nederland. Dit in tegenstelling tot een markt als Denemarken, die wel een hoge groeiratio heeft, maar in omvang klein is.
Gezien het belang van een goed ontwikkelde thuismarkt voor de concurrentiekracht van
een sector, en het relatief hoge Nederlandse verbruik van rozen, wordt ook Nederland in
het onderzoek opgenomen.
Samengevat zijn de volgende landen geselecteerd:
• Snel groeiende markt: Frankrijk
• Thuismarkt:
Nederland

2. ROOS IN NEDERLAND EN FRANKRIJK
2.1 SAMENVATTING
Nederland
• De omzet van rozen op de Nederlandse veilingen steeg van 1,07 miljard gulden in
1996 naar 1,16 miljard gulden in 1997. De aanvoer van Nederlandse rozen op de
Nederlandse veilingen was in 1997 2,16 miljard stelen. Daarnaast zijn er nog 830
miljoen importrozen op de veiling aangevoerd.
• In zowel 1996 als 1997 kwam de middenprijs van alle rozen op de Nederlandse veilingen uit op 39 cent per steel.
• De import van rozen in Nederland, die voor een groot deel voor re-export gebruikt
wordt, neemt nog steeds toe. De import van rozen is in hoofdzaak afkomstig uit Kenia, Israël en Zimbabwe.
• De groei van de totale export wordt in zijn geheel veroorzaakt door de groei van de
rozen die geïmporteerd worden.
• De hoeveelheid geld die er in Nederland in 1997 aan rozen besteed werd, bleef in
verhouding gelijk tot de aankoop van snijbloemen in 1997. Echter absoluut gezien
daalt het bedrag dat aan rozen besteed wordt. Rozen zijn de meest populaire snijbloemen.
• De bloemenwinkels hebben in Nederland nog steeds het grootste marktaandeel in de
verkoop van snijbloemen. Het aandeel van de bloemenwinkels is sinds 1994 echter
wel met 1 % gedaald. Het marktaandeel van het grootwinkelbedrijf is sinds 1994 gestegen. Voor het onderzoek wordt het grootwinkelbedrijf geselecteerd.
Frankrijk
• De laatste jaren stijgt de productie van rozen in Frankrijk terwijl de import ook blijft
stijgen. Nederland is verreweg de grootste exporteur van rozen naar Frankrijk. Landen als Kenia, Zimbabwe, Spanje en Ecuador vormen echter een bedreiging voor de
Nederlandse roos op de Franse markt. Ook de Franse roos is met 4 2 % marktaandeel
in de zomer sterk aanwezig.
• De verwachtingen voor de totale sierteeltmarkt in Frankrijk zijn positief. De komende
vijf jaar wordt een consumptiegroei bij de snijbloemen van 5% per jaar verwacht. De
roos is ook in Frankrijk de belangrijkste snijbloem.
• Het marktaandeel snijbloemen van de bloemist is ook in Frankrijk het grootst. Het
grootwinkelbedrijf heeft zowel in absolute als relatieve zin de grootste groei. Ook
voor Frankrijk wordt het aankoopkanaal grootwinkelbedrijf gekozen.

2.2 NEDERLAND
2.2.1 Productie
Het areaal rozen in Nederland was in 1997 volgens de CBS mei-telling 906 hectare. Het
totale areaal is de laatste jaren licht dalend, maar verwacht wordt dat de grootte zal
gaan stabiliseren. Het aantal bedrijven in de rozenteelt was in 1997 volgens het CBS
862. Bijna 60% van de bedrijven zijn tussen de 7.500 en 15.000 m 2 groot.
De omzet van rozen op de Nederlandse veilingen steeg van 1,07 miljard gulden in 1996
naar 1,16 miljard gulden in 1997. De aanvoer van Nederlandse rozen op de Nederlandse
veilingen was in 1997 2,16 miljard stelen. Daarnaast zijn er nog 830 miljoen importro10

zen op de veiling aangevoerd. In 1997 bereikte de aanvoer van rozen op de Nederlandse
veilingen dus bijna de grens van drie miljard stelen. In zowel 1996 als 1997 kwam de
middenprijs van alle rozen uit op 39 cent per steel. Op de Nederlandse veilingen worden
in februari, zoals te zien is in Figuur 4, de beste prijzen betaald. Met name 14 februari,
Valentijnsdag, speelt een belangrijke rol in de prijsvorming. Sinds jaren was de afzet in
1997 injuli groter dan in mei. Dit werd veroorzaakt door de aanvoer van importrozen in
de maand juli 1997.
EE3v e r k o p e n

prijs

Figuur4: Totaleveilingverkopen enprijzenvanrozen in 1997(bron: VBN)
De laatste jaren stijgt het omzetaandeel van de grootbloemige roos op de Nederlandse
veilingen. In 1997 waren de omzetverhoudingen als volgt: 4 9 % grootbloemige rozen,
46% kleinbloemige rozen en 5% trosrozen. Het aandeel trosrozen blijft min of meer stabiel (Ruygrok en Van den Berg, 1998).

2.2.2 Import
De import van rozen in Nederland, die voor een groot deel voor re-export gebruikt
wordt, neemt nog steeds toe. In 1993 was de importwaarde nog maar zo'n 80 miljoen
gulden, terwijl dit in 1996 al bijna verdrievoudigd was tot ruim 220 miljoen gulden {Eurostat).
Volgens de laatste cijfers van Exmis is de importwaarde in 1997 wederom gestegen tot
zo'n 270 miljoen gulden. De import van rozen is in hoofdzaak afkomstig uit Kenia, Israël
en Zimbabwe (72%). Zoals te zien is in Figuur 5 is de groei in de periode 1995-1997
van deze landen erg groot. Kenia is naast Nederland in de EUde belangrijkste rozenleverancier. De rozenteelt in Kenia groeit explosief. In 1987 was hier een areaal van 17 hectare, terwijl dit in 1996 al 400 hectare bedroeg.
Wat verder opvalt is dat er minder rozen van de import naar Nederland afkomstig zijn uit
Colombia dan uit Ecuador. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de meeste Colombiaanse rozen, die naar de EUgeëxporteerd worden, in Engeland afgezet worden. Dit in
tegenstelling tot de Ecuadoriaanse rozen, die in de EUvooral naar Nederland geëxporteerd worden. In 1996 werd er 7% van de rozenproductie in Ecuador op de Nederlandse
markt afgezet (ETKO,1998).

11

India heeft verreweg dehoogste groeiratio. In 1996 voerde India rozen naar deEUuit
voor een waarde van bijna 8 miljoen gulden. Degrootte van deimport naar Nederland
was indeperiode 1995-1997 gemiddeld ruim 4 miljoen. Ergaat dus een groot deelvan
de Indiase rozenexport naar Nederland. In 1998 isdeaanvoer van Indiase rozen op de
Nederlandse veilingen echter alweer flink gedaald, doordat banken inIndia uiterstterughoudend zijn geworden metkredieten aan rozentelers (Van Vliet, 1999).
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Figuur5:Aandelenin(1995-1997} enjaarlijksegroeiratio's van(1995-1997 t.o.v 1993-1995)
deimportwaardevanroosinNederland (bron: Exmis)
Importrozen zijn inredelijk grote hoeveelheden jaarrond verkrijgbaar. In dewintermaanden gaat hetaandeel van importrozen richting 5 0 % . Indezomermaanden isdit aandeel
nog beduidend kleiner, maar nam in 1997 wel toe(Ruygrok enVan denBerg, 1998).

2.2.3 Export
Detotale waarde van deexport van rozen indeperiode 1995-1997 bedroeg volgens
EXMIS gemiddeld 907miljoen gulden. Figuur 6 geeft een beeld van degroei van de totale export van Nederland endegroei van deimport van rozen inNederland. Degroei
van detotale export wordt inzijn geheel veroorzaakt door degroei van derozendie
geïmporteerd worden.
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Olmpon rozen in Nederland
BNetto-export rozen uit Nederland

1997

Figuur 6: Totale exportrozen uit Nederland (bron: Eurostat)
Het belangrijkste exportland voor Nederland is Duitsland, met in de periode 1995-1997
een gemiddeld aandeel in de totale Nederlandse export van 5 1 % . Vervolgens volgt
Frankrijk met een aandeel van 14%. In Duitsland is vooral het cadeausegment goed
ontwikkeld. Dit segment is goed voor bijna 60% van de bestedingen aan snijbloemen.
Vooral gemengde boeketten worden cadeau gedaan. Monobossen worden relatief meer
voor eigen gebruik gekocht. In Frankrijk is de kleinbloemige roos, naast de grootbloemige, geliefd. In Engeland nemen ook trosrozen een belangrijke plaats in. In de opkomende
markt Rusland (zie Figuur 7) zijn vooral de grootbloemige rozen populair.
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Figuur7:Aandelen in (1995-1997) enjaarlijksegroeiratio's van(1993-1995 t.o.v. 1995-1997)
deexportwaarde vanroosuit Nederland (bron: Exmisi

2.2.4 Consumptie
De consumptie van snijbloemen was in 1997 in Nederland 69 gulden per hoofd van de
bevolking. De marktomvang in miljoenen guldens is voor snijbloemen de laatste jaren
gedaald. De hoeveelheid geld die er in Nederland in 1997 aan rozen besteed werd, bleef
in verhouding gelijk tot de aankoop van snijbloemen in 1997. Echter absoluut gezien
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daalt het bedrag dat aan rozen besteed wordt. Deze absolute daling is hoofdzakelijk
veroorzaakt door het feit dat er minder mensen bloemen kopen.
Tabel3: Marktgegevenssnijbloemen inNederland (Bron: BBH)
Jaar
1994
1995
1996
1997

Marktomvang min. hfl
1.270
1.235
1.136
1.080

Index %
100
97
92
85

Consumptie in hfl per hoofd
83
80
74
69

Volgens het huishoudpanel van het PT wordt er de laatste jaren ongeveer 18% van de
totale aankoop van bloemen aan rozen besteed.
Rozen zijn de meest populaire snijbloemen. Daarnaast is het gemengd boeket geliefd. De
bestedingen aan het gemengd boeket schommelen rond de 21-22% van de totale gekochte snijbloemen (Ruygrok en Van den Berg, 1998).
Voor een kwart van de Nederlandse huishoudens geldt dat men minimaal een keer per
twee weken bloemen koopt. Meestal worden er bloemen gekocht als cadeau (MKB,
1999). Van alle uitgaven aan bloemen wordt ongeveer de helft besteed aan bloemen die
cadeau worden gedaan.

2.2.5 Afzetstructuur in Nederland
• Veilingen
De veiling vervult een centrale rol in de bloemisterij-keten. Vraag en aanbod worden hier
geconcentreerd en het veilsysteem zorgt voor de prijsvorming. Daarnaast wordt er tegen commissie bemiddeld via het bemiddelingsbureau. Vooral bij de verkoop van potplanten heeft het bemiddelingsbureau al een belangrijke plaats ingenomen. Het belang
van bemiddelingsbureaus groeit echter ook voor snijbloemen.
De veilingen hebben zich van meerdere kleine coöperaties ontwikkeld tot enkele grote
veilingen.
Omga

Figuur 8: Marktaandelen bloemenveilingen 1998(bron:BVH,1999)
De grootste is Bloemenveiling Aalsmeer met in 1997 een omzet van 2,8 miljard. Hiervan
namen de snijbloemen circa 1,85 miljard voor hun rekening. Bloemenveiling Holland had
in 1998 een omzet van ruim 2,5 miljard.
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• Groothandel
In totaal waren er in 1996 3.151 groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Dit is een
stijging van 184 ten opzichte van 1995 (PT, 1998).
In 1992 werd via de veiling ongeveer aan 220 ondernemingen in de binnenlandse
groothandel geleverd. Kleinere bloemisten die hun producten niet direct op de veiling
kunnen inkopen, kunnen terecht bij cash-and-carries (Hack en Heybroek, 1992).
• Exporteurs
In 1997 waren er 1.414 exporteurs geregistreerd bij het Bedrijfschap voor de groothandel in bloemkwekerijproducten (snijbloemen, planten en uitgangsmateriaal). Sinds 1990
was er in 1997 weer een stijging van het totale aantal exporteurs. In 1997 was het
aantal exporteurs dat 50% van de totale snijbloemenexport verzorgt 50. Dit is 4,5%
van de 1.100 totale aantal exporterende groothandelaren in snijbloemen. De kleinere
exportlanden worden meestal door de grotere exporteurs beleverd.
Tabel4: Exporteurs snijbloemen in 1997naardetiengrootstelanden(bron: BGB)
Land
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Zwitserland
Oostenrijk
Italie
België
Denemarken
Zweden
Verenigde Staten
Alle landen

Aantal exporteurs
721
229
151
93
105
68
131
55
63
67
1.100

De exportwaarde van bloemen en planten is in 1997 met 11 % gestegen tot een record
van 7,8 miljard gulden. De snijbloemen namen van de totale export 5,4 miljard, een
groei ten opzichte van 1996 van 10,9%, voor hun rekening. De exportwaarde steeg
door de verbeterde prijsvorming en de toegenomen vraag uit het Oostblok.
De exporteurs zijn onder te verdelen in lijnrijders en verzendexporteurs. Lijnrijders leveren hun producten direct af aan de buitenlandse detailhandel, terwijl de verzendexporteurs vooral leveren aan de buitenlandse groothandel.
• Detailhandel
Het marktaandeel snijbloemen van de bloemenwinkels is sinds 1994 met 1 % gedaald.
Het aandeel van de ambulante handel is gestegen van 26% in 1994 tot 2 7 % in 1997.
Het aandeel van het grootwinkelbedrijf is ook licht gestegen van 13% in 1994 naar
14% in 1997 (BBH, 1998). Voor alle aankoopkanalen geldt dat de verhoudingen in
1997 ten opzichte van 1994 redelijk stabiel zijn gebleven. De marktaandelen van de
aankoopkanalen van snijbloemen in Nederland in 1994 en 1997 zijn in Figuur 9 weergegeven.
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Figuur9: Marktaandelen1994en 1997aankoopkanalen snijbloemen in Nederland (bron: BBH)
Volgens een onderzoek naar huishoudelijke aankopen uitgevoerd door het PT zijn de
marktaandelen in 1998 van de aankoopkanalen in rozen als volgt: bloemenwinkel 4 4 % ,
markt 2 0 % , supermarkt 19%, bloemenstalletje 9%, kweker 3% en tuincentrum 2 % . De
verhoudingen zijn in 1998 ten opzichte van 1996 redelijk stabiel gebleven. Een uitzondering vormt de supermarkt waar het percentage van 16% naar 19% gestegen is.
Steeds meer bloemenzaken openen hun deuren. Daarnaast is het aantal tuincentra aanzienlijk gegroeid sinds 1994.
Tabel 5 geeft een indruk van het aantal detailhandelaren in siergewassen.

Tabel5: Aantal detailhandelaren insiergewassen (bron: PT)
Detailhandelaren
Bloemist/winkeliers (incl. filialen)
Markt- enstraathandel
Tuincentra

1994

1995

1996

5.906
2.366
1.026

5.899
2.275
1.090

6.012
2.133
1.102

Een belangrijke verzendorganisatie binnen het aankoopkanaal bloemisten in Nederland is
Fleurop, aangesloten bij de wereldwijde organisatie Interflora, met 1.600 leden in Nederland.
De belangrijkste franchiseketen binnen de tuincentra is Intratuin met verkooppunten die
over heel Nederland verspreid zijn.
De drie grootste retailers in Nederland hadden in 1996 samen een marktaandeel van
4 7 % binnen het grootwinkelbedrijf. De drie grootste zijn: Albert Heijn, Superunie en
Vendex (Eurostat).

Tabel 6 geeft een indruk van de gemiddelde prijs in 1997 en 1998 per bos rozen in de
verschillende aankoopkanalen in Nederland. Hieruit blijkt dat de duurste rozen in het
aankoopkanaal "kweker" verkocht worden en de goedkoopste rozen in het aankoopkanaal "'supermarkt". Per kopend huishouden werd er in 1997 voor hfl 33,50 aan rozen
besteed. De gemiddelde prijs per bos kwam neer op hfl 6,32 (Mol, 1999).
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Tabel 6: Gemiddeldeprijsperbosrozen inhflperaankoopkanaal (bron: PT)
Aankoopkanaal
Bloemenwinkel
Bloemenstalletje
Tuincentrum
Markt
Supermarkt
Kweker

1998
7,43
7,58
6,95
5,71
5,46
8,35

1997
7,10
6,99
6,11
5,57
5,27
8,56

2.2.6 Afzetpatroon
Samenvattend kan het afzetpatroon voor roos in Nederland schematisch worden weergegeven als in Figuur 10. De cijfers in de figuur geven geschatte waarde in miljoenen
guldens weer en hebben betrekking op 1997.
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Figuur10:Afzetpatroon vanroosdoorNederlandseafzetkanalen in 1997in minhfl(bron:
BBH&PT)

2.2.7 Selectie afzetketen
Uit de volgende grafiek blijkt duidelijk dat het aankoopkanaal bloemist het grootst is.
Voor roos zal echter niet voor het grootste aankoopkanaal gekozen worden. Ook blijkt
dat geen enkel aankoopkanaal heeft kunnen groeien in de periode 1994 t/m 1997.
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Figuur 11:Marktomvangen-groeiaankoopkanalen snijbloemen in Nederland
Uit Figuur 9 is echter wel gebleken dat zowel het aankoopkanaal grootwinkelbedrijf als
het aankoopkanaal ambulante handel hun marktaandeel beiden met 1 % hebben vergroot. Gekozen wordt voor het grootwinkelbedrijf omdat uit de volgende tabel blijkt dat
deze zowel een lagere negatieve absolute groei heeft als een lagere negatieve groeiratio
dan de ambulante handel.
Tabel 7: Groeiengroeiratio'soverdeperiode 1994-1997inmarktomvangperaankoopkanaal
Aankoopkanaal
Bloemist
Ambulante handel
Grootwinkelbedrijf
Kwekerij/tuincentrum
Overige

Groei
Groeiratio
-113,4
-5,85%
-4,06%
-38,6
-2,89%
-13,9
-5,26%
-9.5
-24,80%
-14,6

2.3 FRANKRIJK
2.3.1 Productie
In 1997 was het areaal rozen in Frankrijk 545 hectare (Van der Wereld en Van de Genügten, 1998). De laatste jaren stijgt de productie van rozen in Frankrijk terwijl de import ook blijft stijgen (Pertwee, 1997). Het aantal producenten in de sierteelt neemt
echter af, maar de samenwerking tussen producenten verbetert de afzet van de sierteeltproducten (Van der Wereld en Van de Genügten, 1998).
De belangrijkste productiegebieden voor rozen zijn: Var, Alpes-Maritime, Seine et Marne, Loire-Atlantique en Val de Marne. In totaal was de rozenproductie in 1994 ruim 297
miljoen stengels (bron: Van der Woude, 1995).

2.3.2 Import
Zonder de import zou onmogelijk aan de vraag naar rozen in Frankrijk kunnen worden
voldaan. In 1997 was de importwaarde volgens Exmis bijna 138 miljoen gulden. Figuur
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12 geeft een beeld van de importgroei in Frankrijk. Daarnaast geeft het figuur een inzicht in de verhouding tussen import en export.
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Figuur12:Import &exportroosFrankrijk in 1.000hfl (bron: Exmis)
Zoals uit Figuur 13 blijkt, is Nederland verreweg de grootste exporteur van rozen naar
Frankrijk. Het marktaandeel van Nederland in de Franse import was gemiddeld over de
periode 1995-1997 zo'n 86%. Dejaarlijkse groeiratio in de tabellen laat echter zien dat
landen als Kenia, Zimbabwe, Spanje en Ecuador een bedreiging vormen voor de Nederlandse roos op de Franse markt. Door de omvang van de Nederlandse import scoort
Nederland nog wel het beste als het gaat om absolute groei en groei van het marktaandeel. Opvallend is dat er zowel in de periode 1993-1995 als 1995-1997 niet de hoogste
prijs wordt betaald voor de Nederlandse roos. De rozen uit Marokko, die qua grootte
van de export naar Frankrijk op de tweede plaats komen met 4 % , scoren met een vierde plaats qua prijs wel goed.

-30*

20%

70%

120%

170%

ORMlrttio

Figuur13:Aandelen in (1995-1997) enjaarlijksegroeiratio's van(1995-1997 tenopzichte van
1993-1995)deimportwaardevanroosinFrankrijk (bron: Exmis)
In Frankrijk heeft de Nederlandse roos de stevigste positie (55% marktaandeel in de
zomerperiode), maar de Franse roos is met 4 2 % marktaandeel in de zomerperiode ook
sterk aanwezig.
De exportwaarde snijbloemen vanuit Nederland naar Frankrijk bedroeg in 1997 760
miljoen gulden. Tabel 8 geeft een weergave van de exportwaarde verdeeld naar regio.
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Tabel8: Exportwaarde vanNederlandin 1.000hfl enexporthoeveelheidin 1.000 KGsnijbloemen(bron: BGBl
Regio
Parijs e.o.
Noord
Zuid
Centraal
West
Frankrijk

Waarde 1996
202.564
170.498
151.473
83.907
81.413
701.607

Waarde 1997
223.472
174.609
162.804
94.300
90.195
760.509

Gewicht 1996
15.432
13.284
12.892
7.571
7.080
56.813

Gewicht 1997
16.462
13.052
13.106
8.538
7.837
59.795

2.3.3 Export
In 1997 was de exportwaarde van rozen volgens Exmis zo'n 11 miljoen gulden. De exportwaarde van rozen groeit de laatste jaren, maar is nog steeds klein van omvang. Het
grootste deel van de export gaat naar de nabije landen Zwitserland en Italië.

2.3.4 Consumptie
De consumptie van snijbloemen per hoofd van de bevolking was in 1997 in Frankrijk 58
gulden, zie Tabel 9.
Tabel9: Consumptie snijbloemen inFrankrijk(bron: BBH)
Jaar
1994
1995
1996
1997

Marktomvang min hfl

Per hoofd in hfl
3.463
3.185
3.605
3.420

60
55
62
58

Het verbruik per hoofd is in 1997 wat kleiner geworden. Dit is opvallend, omdat de importgroei van rozen behoorlijk was gegroeid, zie Figuur 12. Blijkbaar hebben importrozen
andere artikelen in het sierteeltassortiment verdrongen. Voor de totale sierteeltmarkt in
Frankrijk wordt de komende vijf jaar een consumptiegroei van snijbloemen van 5% per
jaar verwacht (Van der Wereld en Van de Genügten, 1998). De bestedingen aan snijbloemen liggen per consument hoger in Parijs dan in de andere regio's van Frankrijk
(Mol, 1998).
Van oudsher zijn de bloemenaankopen van de Franse consument gericht op traditionele
momenten als Valentijnsdag, Kerstmis en moederdag. Ook bij rozen wordt het merendeel (70%) gekocht om weg te geven (Mol, 1999). De laatste jaren is er meer aandacht
voor decoratie en interieur.
Binnen het totaal van de consumentenuitgaven in sierteeltproducten hebben de snijbloemen een aandeel van 57%. De roos is ook in Frankrijk de belangrijkste snijbloem.
De totale snijbloemenafzet bestaat voor meer dan 4 0 % uit rozen (Anonymus, 1999). Uit
de bloemistenmonitor 1997 blijkt dat het type grootbloemige roos het grootste marktaandeel in Frankrijk heeft, namelijk 52%. Daarna volgt de kleinbloemige roos met 39%
en tot slot wordt er 9% aan trosrozen afgezet (van der Ham en Brondsema, 1998). Bij
de Fransen is de kleinbloemige roos, naast de grootbloemige, opmerkelijk geliefd. Een
andere verdeling is die naar de verkoopwijzen van rozen. Dit wordt in Figuur 14 weergegeven. In Frankrijk worden relatief veel rozen in monobossen verkocht.
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Figuur14: Verkoopwijzen vanrozen inFrankrijk1997(bron: PT)

2.3.5 Afzetstructuur in Frankrijk
• Groothandel
Er zijn circa zeven groothandelsmarkten in Frankrijk. Enkele belangrijke zijn: ParisRungis, Nice, Lyon en Lille, Antibes, Bordeaux en Hyeres. Zo'n 120 groothandelaren
bieden hier hun producten aan. Daarnaast nemen cash & carries een belangrijke plaats
in bij de inkoop van de Franse bloemisten.
Uit de bloemistenmonitor 1997 van het PT blijkt dat 4 6 % van de Franse bloemisten
rozen inkopen bij de Franse lijnrijder, terwijl 4 0 % van de bloemisten rozen bij de Nederlandse lijnrijder afnemen. In Frankrijk wordt door 22% van de bloemisten rozen ingekocht bij de groothandelaar op de groothandelsmarkt. Direct bij de kweker wordt door
19% van de bloemisten rozen afgenomen. Verder werd door 12% van de bloemisten bij
cash & carries afgenomen en 11% direct bij andere exporteurs.
Groothandelaren kopen bij voorkeur Franse producten in. Voor consumenten is het product met een Frans etiket een teken van constante kwaliteit. Vooral in Nantes ondervindt het Nederlandse product veel concurrentie van de lokale markt. Daarentegen staat
in Lille en Parijs ook het Nederlandse product in hoog aanzien (Anonymus, 1999).
• Detailhandel
Zoals in Figuur 15 is weergegeven, vindt de verkoop van snijbloemen in Frankrijk nog
steeds vooral plaats via de bloemenwinkel. Sinds 1994 is het belang van dit kanaal gegroeid van 64% naar 6 7 % in 1997. Het grootwinkelbedrijf is gegroeid van 9% in 1994
tot 12% in 1997. De ambulante handel heeft sinds 1994 3% marktaandeel verloren.
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Bij de bloemisten is er de laatste jaren een tweedeling ontstaan: enerzijds de traditionele
bloemist en anderzijds bloemisten, die inspelen op nieuwe trends. Ook winkelketens, die
werken met een franchiseformule, zijn in opkomst. Ongeveer driehonderd winkels verkopen producten op deze wijze. Van oudsher leveren detaillisten zeer dure boeketten.
De franchiseketens spelen in op de vraag naar goedkopere bloemstukken. (Van der Wereld en Van de Genügten, 1998).
Naast bloemisten zijn ook de hypermarkten en tuincentra actief op het gebied van de
afzet. De presentatie in Franse hypermarkten is sterk wisselend. De tuincentra kennen
een sterke organisatiegraad. Tabel 10 geeft een indruk van het geschat aantal aankoopkanalen en het geschat opslagpercentage.
Tabel10:Aantalaankoopkanalen en geschatopslagpercentage in Frankrijk 1997(bron: BBH)
Aankoopkanaal
Bloemist
Tuincentrum
Ambulante handel
Grootwinkelbedrijf snijbloemen
Grootwinkelbedrijf potplanten

Geschat aantal
Geschat opslagpercentage
12.000
175
1.200
120
2.000
100
3.800
80
4.600
80

Een belangrijke organisatie binnen het aankoopkanaal bloemisten in Frankrijk is Interflora, waar ook de Nederlandse Fleurop bij is aangesloten. In 1997 waren er 4.987
Franse leden. Daarnaast is ook nog eens 25% van de bloemist-winkeliers aangesloten
bij de andere belangrijke verzendorganisatie, genaamd Téléfleur.
Daarnaast zijn er zes belangrijke tuincentra. Jardiland, Vilmorin, Semaphor, Magasin
Vert, Truffaut en Gamme Vert hebben met 1.100 verkooppunten een marktaandeel van
55% (Van der Wereld en Van de Genügten, 1998).
De drie grootste retailers in Frankrijk hebben samen in 1996 een marktaandeel van 4 3 %
binnen het grootwinkelbedrijf . De drie grootste zijn: Intermarché, Ledere en Carrefour
(Eurostat).
Tabel 11 geeft een indruk van de gemiddelde prijs in 1997 per bos in de verschillende
aankoopkanalen in Frankrijk. De tabel is gebaseerd op gegevens uit het huishoudpanel
van het PT.
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Tabel11: Gemiddeldeprijsperbosrozen peraankoopkanaal (bron: PT)
In hfl
Bloemisten
Ambulante handel
Grootwinkelbedrijf
Kweker

1997
13,70
10,70
9,69
15,04

Een belangrijk gegeven in Frankrijk is het Franse B.T.W.-tarief. Sinds 1januari 1995
geldt voor sierteeltproducten die een transformatie ondergaan hebben het hoge B.T.W.tarief. Momenteel is dit 20,6%. Dit kan de prijs die de consument moet betalen voor
een bos bloemen aanzienlijk verhogen. Deze getransformeerde bloemen vertegenwoordigden in 1995 tussen de 5 en 30% van de verkopen van bloemisten (van der Woude,
1995).

2.3.6 Afzetpatroon
Samenvattend kan het afzetpatroon voor roos in Frankrijk schematisch worden weergegeven als in Figuur 16. De cijfers in de figuur geven geschatte waarde in miljoenen guldens weer en hebben betrekking op 1997.
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Figuur16: Afzetpatroon vanroosdoorFranseafzetkanalen in 1997 inminhfl (bron: BBH&PT)

2.3.7 Selectie afzetketen
Uit de volgende grafiek blijkt duidelijk dat het aankoopkanaal bloemist het grootst is.
Voor roos wordt echter voor een groeiend aankoopkanaal gekozen. Alleen het grootwinkelbedrijf en de overige aankoopkanalen hebben een positieve groeiratio.
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Figuur17: Marktomvang en-groeiaankoopkanalen snijbloemen in Frankrijk
De volgende tabel geeft een inzicht in de groei per aankoopkanaal over de periode 1994
t/m 1997. Uit de tabel blijkt dat het grootwinkelbedrijf zowel in absolute als relatieve zin
de grootste groei heeft. Ook voor Frankrijk wordt het aankoopkanaal grootwinkelbedrijf
gekozen.
Tabel12:Groeiengroeiratio'soverdeperiode 1994-1997inmarktomvangperaankoopkanaal
Aankoopkanaal
Bloemist
Ambulante handel
Grootwinkelbedrijf
Kwekerij/tuincentrum
Overige
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Groeiratio
Groei
1,12%
75.08
-109.05
-7,55%
9,61%
98.73
-140.67
-18,13%
9,61%
32.91

3.KOSTENENOPBRENGSTENINROZENKETENS
3.1 SAMENVATTING
De gemiddelde kostprijs van een roos op een modern Nederlands snijrozenteeltbedrijf
onder glas, was in 1997 hfl 0,45 per steel. De kostprijs van een grootbloemige roos
bedroeg hfl 0,69 per steel, dat van een kleinbloemige roos bedroeg hfl 0,35 per
steel.
De belangrijkste kosten op een Nederlands teeltbedrijf waren de arbeidskosten. Deze
maakten bijna eenderde deel van de kostprijs uit.
De gemiddelde opbrengstprijs van Nederlandse rozen op VBN-veilingen in 1997 was
hfl 0,41 per steel. Grootbloemige rozen brachten gemiddeld hfl 0,65 per steel op,
kleinbloemige hfl 0 , 3 1 .
De kostprijs van grootbloemige rozen in Kenia bedroegen voor 1997 ca. hfl 0,45 à
hfl 0,47 per steel. De kostprijs van kleinbloemige rozen lag rond de hfl 0,20 per
steel.
De belangrijkste kostenpost voor Keniase rozen die naar Europa werden geëxporteerd, waren de afzetkosten. Deze maakten ongeveer de helft van de totale kosten
voor de Keniase teler uit.
Grootbloemige rozen uit Kenia brachten in 1997 op VBN-veilingen gemiddeld hfl
0,40 per steel op. Voor kleinbloemige rozen was dat hfl 0,29 per steel.
De brutomarge die Nederlandse verzendexporteurs van snijbloemen in 1997 wisten
te realiseren, bedroeg 26,7%. Belangrijke kostenposten waren transportkosten en
arbeidskosten.
De prijzen die exporteurs van Franse supermarkten ontvingen voor roos, zijn niet
bekend. Prijzen op groothandelsmarkten geven wel een indicatie. Voor de belangrijke
grootbloemige cultivar 'First Red' werden prijzen betaald van tussen de hfl 0,80 en
hfl 4,- per steel. Voor kleinbloemige rozen schommelde dat tussen de hfl 0,25 en
hfl 1,- per steel.
De kosten van snijbloemen in Franse supermarkten zijn niet gevonden. Geschat
wordt dat supermarkten op de inkoopsprijs van rozen een opslagpercentage van
80% hanteerden.
De opbrengstprijs van rozen in Frankrijk bedroeg in 1997 hfl 11,78 per bos. Niet
bekend is hoeveel stelen er gemiddeld in een bos zaten, wat voor soort rozen er in
zaten, wat de herkomst van de rozen was en of de prijs in de supermarkt afweek
van het gemiddelde.
Door het gebrek aan gegevens over de laatste schakel, kon geen integraal ketenkostprijs overzicht worden opgesteld.

3.2 INLEIDING
In dit hoofdstuk zijn de kosten en opbrengsten in afzetketens van snijrozen bestudeerd.
De ketens bestaan uit schakels van diverse nationaliteit. Tabel 13 geeft hier een overzicht van.
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Tabel13:Nationaliteitenvan schakelsinrozen kolommen
Teelt
Nederland
„ .
Kenia

Groothandel
.. , . .
Nederland

Detailhandel
......
Frankrijk

De eerste kolom in Tabel 13 bestaat uit Nederlandse en Keniase teeltbedrijven, die aan
Nederlandse groothandelaren leveren (kolom 2), die op hun beurt rechtstreeks exporteren naar Franse supermarkten (kolom 3). Nederland is een belangrijk doorvoerland van
Afrikaanse rozen naar de rest van Europa. In deze studie gaan we uit van een situatie
waarin de Keniase rozen op Nederlandse bloemenveilingen worden geveild en vervolgens naar Frankrijk worden gere-exporteerd. Kenia is gekozen omdat het een van de
grootste rozenexporteurs naar Europa is, en omdat de export de afgelopen jaren een
sterke groei heeft doorgemaakt (zie ook het hoofdstuk over roos in Nederland en Frankrijk).
De meeste gegevens in dit hoofdstuk hebben betrekking op de jaren 1996 en 1997.
Waar mogelijk is recentere informatie gepresenteerd. Om vergelijkingen mogelijk te maken, zijn alle bedragen in Nederlandse guldens uitgedrukt. Vreemde valuta zijn omgerekend met behulp van wisselkoersen, die op internet beschikbaar worden gesteld door de
Universiteit van British Columbia (Antweiler, 1999).

3.3 KOSTEN SCHAKEL TEELT
Voor het stichten van een bedrijf waarop rozen kunnen worden geteeld, zijn investeringen nodig in grond en duurzame productiemiddelen. Hieruit vloeien vaste kosten voort.
Daarnaast worden variabele kosten onderscheiden. Hieronder vallen onder meer teeltkosten voor plantmateriaal, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, arbeidskosten
en kosten voor energie.

3.3.1 Nederland
De gegevens in deze paragraaf zijn voornamelijk ontleend aan bedrijfsvergelijkend onderzoek (BVO) van accountantsbureau LTB (LTB, 1997; LTB, 1998).
In deze studie wordt uitgegaan van de teelt van rozen onder glas. De kasrozenteelt is
geconcentreerd in enkele regio's. Gebieden met omvangrijke kasrozenteelt bevinden zich
in Noord-Holland (o.a. de streek rond Aalsmeer) en Zuid-Holland (o.a. Het Westland).
Jonge en groeiende teeltcentra bevinden zich onder meer in Noord-Nederland (in Drenthe rond Erica/Klazienaveen) en in de Flevopolders. De waarde van grond verschilde
aanzienlijk tussen de verschillende teeltcentra, maar is de afgelopen jaren overal aanzienlijk gestegen (Ruijs et al, 1997; Ruijs et al, 1998). In 1997 varieerde de waarde
voor grond met glastuinbouwdoeleinden van hfl 50 per m2 in Het Westland en hfl 25 in
Aalsmeer, tot hfl 12 à 13 in de Noord-Oost polder en Drenthe. In 1998 waren deze
waarden gestegen tot hfl 60 in Het Westland, hfl 35 rond Aalsmeer, hfl 20 in de NoordOost polder en hfl 13,50 in Drenthe. In 1999 is de waarde van de grond verder gestegen (Van Woerden et al, 1999).
Zoals gezegd, wordt in deze studie voor Nederland alleen de rozenteelt onder glas bestudeerd. Het grootste deel van de bedrijven in Nederland teelt rozen op substraat en
onder assimilatiebelichting. Van de bedrijven die deelnamen in het BVO van LTB werd in
1996 op 8 9 % en in 1997 op 94% van het areaal onder assimilatielicht geteeld. In beide
jaren werd op ca. 8 5 % van het areaal op substraat geteeld. In dit onderzoek gaan we
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uit van een gemiddeld kasrozenbedrijf uit het LTB-BVO, volledig voorzien van assimilatiebelichting en vrijwel geheel telend op substraat. De nieuwwaarde van duurzame productiemiddelen bedroeg voor dit bedrijf hfl 332 per m2 in 1996. In 1997 was dit toegenomen tot hfl 338 per m2. Onder de duurzame productiemiddelen vallen onder meer
kassen en bedrijfsgebouwen, installaties voor verwarming, scherming, belichting, wateren bemestingsgift, CO2-dosering en verwerkingsapparatuur.
Naast vaste kosten worden variabele kosten onderscheiden. Arbeid was de belangrijkste
kostenpost voor een rozenteeltbedrijf. Ongeveer 30% van alle kostenwaren arbeidskosten. De arbeidsbehoefte is sterk gerelateerd aan de productie: de meeste arbeid wordt
besteed aan pluizen, oogsten en sorteren (ca. 90%, De Hoog, 1999). Wel nemen de
arbeidskosten per steel af bij toenemende productie (LTB, 1998). Tot de variabele kosten worden verder gerekend: de kosten van teeltmaterialen (onder meer plantmateriaal,
gewasbescherming en meststoffen), de kosten voor afzet (veilingkosten, kosten voor
fust/verpakking en vrachtkosten), energiekosten en algemene kosten. Onder algemene
kosten vallen onder meer de kosten voor verzekeringen, auto en inventaris. In Tabel 14
zijn naast de kosten van een Nederlands rozenteeltbedrijf ook indicaties opgenomen
voor de investeringen (excl. grond), de bedrijfsgrootte en de productie.
Tabel14:Indicatievaninvesteringen, omvang, productieenkosten vaneen Nederlandskasrozen
teeltbedriff
2

Investering [hfl/m ] '
Omvang [ha]
Productie [stuks/m 2 'jaar]
Kosten:
- teeltmaterialen [hfl/m 2 *jaar] 2
- arbeid [hfl/m 2 'jaar]
- energie [hfl/m 2 *jaar]
- aflevering [hfl/m 2 *jaar]
- algemene kosten [hfl/m 2 *jaar]
Totaal variabele kosten [hfl/m 2 *jaar]
Vaste kosten [hfl/m 2 'jaar] 2
Totale kosten [hfl/m 2 »jaar]
Kostprijs [hfl/stuk]

1996
332
16,5
± 265

1997
fl
338
16,5
± 270

fl 10,86
fl 34,68
fl 21,87
fl
8,70
fl
6,07
fl 82,18
fl 35,34
fl 117,52
fl
0,44

fl 11,27
fl 36,36
fl 22,77
fl
9,23
fl
6,26
fl 85,89
fl 35,28
fl 121,17
fl
0,45

fl

1 gebaseerd op vervangingswaarde; exclusief grond
2 kosten plantmateriaal worden tot (variabele) teeltkosten gerekend

De productie per m 2 is in 1997 ten opzichte van 1996 toegenomen. Dit werd voor een
deel verklaard door een ander sortiment (productievere rassen). Voor een ander deel
werd deze toename toegeschreven aan het hogere niveau van assimilatielicht boven het
gewas. De kosten waren gemiddeld gestegen. Hogere arbeidskosten werden mede veroorzaakt door de hogere productie, een hogere omzet zorgde voor hogere afleveringskosten en het hogere lichtniveau betekende hogere energiekosten. Uiteindelijk veranderde de gemiddelde kostprijs nauwelijks: deze steeg gemiddeld met drietiende cent tot
44,7 cent.
Een belangrijk verschil voor de kosten van een rozenteeltbedrijf wordt bepaald door het
type roos dat er geteeld wordt: grootbloemige of kleinbloemige rozen (trosrozen zitten
niet in het BVO). De LTB heeft voor bedrijven waar 100% kleinbloemige en 100%
grootbloemige rozen worden geteeld, de kostprijs per steel uitgerekend. Dit staat in
Tabel 15 vermeld.
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Tabel 15: Kostprijsopbouw kleinbloemige vs. grootbloemige roos
1997

1996
Kleinbloemige rozen
Productie in (stuks/m 2 *jaar]
- arbeidskosten in [hfl/stuk]
- rente & afschrijving in [hfl/stuk]
- overige kosten in [hfl/stuk]
kostprijs in [hfl/stuk]
Grootbloemige rozen
productie in [stuks/m 2 *jaar]
- arbeidskosten in [hfl/stuk]
- rente & afschrijving in [hfl/stuk]
- overige kosten in [hfl/stuk]
kostprijs in [hfl/stuk] .

fl
fl
fl
fl

368
0,10
0,09
0,13
0,32

fl
fl
fl
fl

369
0,11
0,10
0,14
0,35

fl
fl
fl
fl

160
0,20
0,20
0,30
0,70

fl
fl
fl
fl

169
0,19
0,20
0,30
0,69

Voor het gemiddelde rozenteeltbedrijf (groot- en kleinbloemig) steeg de gemiddelde opbrengstprijs in 1 9 9 7 ten opzichte van 1 9 9 6 een paar tienden meer dan de kostprijs. Het
netto bedrijfsresultaat liep daarom op van hfl - 2,21 per m 2 in 1 9 9 6 t o t hfl - 0 , 0 4 per
m 2 in 1 9 9 7 .
Als de kosten en opbrengsten worden toegerekend naar de in deze studie gehanteerde
indeling in loon, rente en afschrijving, overige kosten en netto bedrijfsresultaat, dan ontstaat voor de jaren 1 9 9 6 en 1 9 9 7 het beeld uit Figuur 1 8 .
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Figuur 18 : Verdeling van de omzet in kosten en bedrijfsresultaat voor Nederlands teeltbedrijf

3 . 3 . 2 Kenia
De informatie voor deze paragraaf is voornamelijk afkomstig uit de studies van ABNAMRO (1995) en Pertwee ( 1 9 9 7 ) . Voor de wisselkoersen zijn de waarden aangehouden, die in de betreffende studies zijn gehanteerd. In de studie van de ABN-AMRO was
dit: USD 1 = hfl 1,70; in de studie van Pertwee was dit: USD 1 = hfl 1,98.
De agrarische sector is zeer belangrijk in Kenia. Ongeveer 8 0 % van de bevolking is er
werkzaam in. Na het toerisme is het voor het land de t w e e d e bron van inkomsten. Belangrijke gewassen zijn koffie, thee, maïs, graan, aardappelen, voedingstuinbouwproducten en sierteeltproducten. Thee, koffie en tuinbouwproducten zijn belangrijke ex28

portproducten. Van de geëxporteerde sierteeltproducten zijn rozen verreweg de belangrijkste (Van Vliet, 1999a). In Kenia worden de meeste rozen geteeld rond Lake Naivasha, ten noorden van Nairobi (Leferink, 1999). Hier zijn enkele zeer grote teeltbedrijven
gevestigd, met oppervlaktes die de 100 ha ruim overschrijden. In verband met risicospreiding en in bepaalde gevallen ook het kunnen fabriceren van gemengde boeketten,
worden op deze bedrijven ook andere bloemen dan rozen geteeld (Van Vliet, 1999a).
Andere belangrijke teeltgebieden zijn Athi-river en de streek rond Nairobi. Van rozen
wordt in Kenia het kleinbloemige type het meest geteeld. Dit type is op ca. 70% van
het rozenareaal aangeplant (ETKO, 1998). Deze kleinbloemige rozen worden veel voor
het supermarktkanaal gebruikt.
De beschikbaarheid van landbouwgrond staat in Kenia onder druk, met name door de
grote bevolkingsgroei (Leferink, 1999). Voor Europese begrippen was de waarde van de
grond echter niet erg hoog. Volgens Pertwee (1997) kostte 10 ha in 1997 USD
100.000, omgerekend bijna hfl 2,- per m 2 . Worden hierbij de kosten van het bedrijfsklaar maken van de grond opgeteld, dan bedroegen de kosten USD 155.000 voor 10
ha, dat was ca. hfl 3 per m 2 . Op dit perceel werd 6 ha aangewend voor teeltdoeleinden. Volgens ABN-AMRO (1995) bedroeg in 1995 de investering in land, waarop 6 ha
teelt mogelijk moest zijn, USD 125.000. Hierbij was niet vermeld, hoe groot het totale
perceel was. Als analoog aan het bedrijf van Pertwee dit ook ongeveer 10 ha was,
kwam de waarde van de grond op ruim hfl 2 per m 2 uit.
In Kenia worden rozen over het algemeen in kassen geteeld. Dit waren vooral constructies van hout met plastic bedekking. Vanwege het streven naar een hogere productie en
een betere productkwaliteit, worden er steeds betere kassen gebouwd, met stalen onderbouw. Deze worden uitgerust met klimaatregeling en verwarming en soms met substraat. Uiteraard nemen de investeringen hierdoor toe (Van Vliet, 1999a). Behalve de
kas en de kasinrichting, zijn er investeringen nodig in bedrijfsgebouwen, koelcellen, watervoorziening, elektriciteitsvoorzieningen en machines. De investering van het bedrijf uit
de studie van Pertwee bedroeg ruim USD 1,5 miljoen. Dit bedrag is inclusief de kosten
van grond, maar exclusief de investering in plantmateriaal en arbeid tot aan de eerste
oogst. Het bedrijf uit de ABN-AMRO studie kwam op een investering van ca. USD 0,8
miljoen, maar dat betrof een bedrijf met een teeltoppervlakte van 3 ha. Omgerekend
bedroegen de investeringen van het ABN-AMRO bedrijf hfl 45 per m 2 (1994/1995), en
het bedrijf van Pertwee hfl 50 per m2 (1996/1997), inclusief grond en exclusief planten.
De kosten van plantmateriaal worden in deze studie tot de teeltkosten gerekend, net
zoals kosten van mest, water en gewasbescherming. Teeltkosten worden tot de variabele kosten gerekend, net zoals arbeidskosten, energiekosten (in Kenia vooral elektra)
en afleveringskosten.
In Kenia liggen de lonen laag. In de ABN-AMRO studie wordt een bedrag van USD 1,per dag genoemd. Pertwee rekende met een dagloon van USD 3,-. Bedrijven maakten
gebruik van bonusstelsels om de arbeidsproductiviteit te verhogen (Van Dalen en Van
den Berg, 1995). Daarnaast belonen bedrijven in de vorm van voorzieningen, zoals huisvesting en gezondheidszorg. Volgens ETKO (1998) zullen de arbeidskosten de komende
jaren toenemen. De gevolgen daarvan voor de kostprijs worden echter niet groot geacht. Door de relatief lage lonen is er weinig reden om te automatiseren, zoals bijvoorbeeld het sorteren. De arbeidsinzet is daardoor hoog: Pertwee gaat bijvoorbeeld uit van
20 werknemers per ha.
De afleveringskosten vormen de belangrijkste kostenpost. De totale afleveringskosten
tot aan de Nederlandse veilingklok kunnen de helft van de kostprijs uitmaken. Verreweg
de meeste rozen worden per vliegtuig naar Europa getransporteerd, vooral naar Nederland (ruim 70% van de geëxporteerde hoeveelheid, Van Vliet, 1999a). De afleverings29

