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Glastuinbouw: rentabiliteit omhoog, inkomens sub-sectoren lopen uiteen
Gerben Jukema
De rentabiliteit en het inkomen van glastuinbouwbedrijven verbeteren in 2012 ten opzichte
van 2011. Met name de snijbloemenbedrijven doen het in 2012 beter. Bij glasgroenten
herstelt de rentabiliteit van het slechte jaar 2011, maar is het inkomen nog laag. Bij pot- en
perkplantenbedrijven is sprake van een marginale toename van de rentabiliteit. Voor alle
glastuinbouwbedrijven wordt voor 2012 een verbetering van de rentabiliteit van 4%
geraamd (tabel 1). Met name de snijbloemenbedrijven en de glas- groentebedrijven doen het
naar verwachting beter dan in 2011. Hoewel het inkomen per onbetaalde aje bij elke subsector toenam is het inkomen bij glasgroentebedrijven nog laag vergeleken met eerdere
jaren. Bij pot- en perkplantenbedrijven is dit inkomen juist de laatste jaren vrij hoog (figuur
1).

Glasgroentebedrijven herstellen
Voor glasgroentebedrijven is 2012 een jaar van voorzichtig herstel. Per productgroep
verschilt de mate waarin bedrijven zich, na het matige 2011, hebben kunnen herstellen. Bij
tomatenbedrijven en komkommerbedrijven is het herstel naar verwachting het grootst. De
gemiddelde prijzen van deze producten stijgen sterk nadat ze vorig jaar met zeer lage
marktprijzen werden geconfronteerd. Bij paprika is de toename van de gemiddelde prijzen
een stuk lager en per kleur verschillend. Bij aubergine liggen de gemiddelde prijzen zelfs
min of meer gelijk aan die van vorig jaar en is van herstel geen sprake. Omdat de
producties per m2 wat lager worden ingeschat dan in 2011, komkommer uitgezonderd,
wordt het herstel geremd. Verder nemen de inkomsten uit de verkoop van energie af. De
kosten bij glasgroentebedrijven nemen naar verwachting beperkt toe. Zowel de
arbeidskosten als de energiekosten per m2 blijven naar verwachting nagenoeg
onveranderd. De kosten voor energie worden sterk beïnvloed door de handel in energie en
de kosten die gemoeid zijn met bestaande of nieuw gesloten contracten. Het moment van
afsluiten van het contract, maar met name het moment waarop daadwerkelijk betaald moet
worden, is bij deze kosteninschatting van belang geweest. Dat neemt niet weg dat de
komende tijd de inkoop van energie de volle aandacht verdient. Op bedrijfsniveau betekent
dit dat voor glasgroentebedrijven de opbrengsten per 100 euro kosten naar verwachting
gemiddeld uit gaan komen op 99% (tabel 1). Het inkomen per onbetaalde aje neemt toe.
Met gemiddeld 15.000 euro ligt dit kengetal op een vrij laag niveau (figuur 1).

Sierteelt veert op
De gemiddelde rentabiliteit van snijbloemenbedrijven komt volgens de raming sinds lange
tijd weer boven de 100 punten grens uit. De pot- en perkplantenbedrijven blijven het goed
doen. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor is bij hen, gemiddeld genomen, de opbrengst/
kosten verhouding gunstig (tabel 1). Het totaal inkomen zal naar verwachting bij
snijbloemen-bedrijven sinds lange tijd (2007) weer op een acceptabel niveau komen. Bij poten perkplantenbedrijven is een vrij stabiele ontwikkeling zichtbaar.
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Tabel 1

Gemiddelde rentabiliteit en inkomen op glastuinbouwbedrijven

Glasgroente

Snijbloemen

Pot- en

bedrijven

bedrijven

perkplanten

Glastuinbouw totaal

bedrijven
Opbrengst per 100 euro kosten
2010

107

93

101

101

2011

93

96

102

97

2012 (r)

99

101

103

101

Totaal inkomen per bedrijf (x 1.000 euro)
2010

207

17

117

107

2011

-57

32

124

25

33

86

139

81

2012 (r)
Bron: Informatienet.

Met name de snijbloemenprijzen zijn beter dan een jaar eerder. Gemiddeld genomen stegen
de prijzen van Nederlandse producten bij Floraholland met ongeveer 6% in de eerste 10
maanden van 2012. Vooral chrysanten en rozen werden beter betaald dan vorig jaar. Niet
elk product realiseerde een prijsstijging. Onder andere lelies werden lager gewaardeerd dan
vorig jaar. Oorzaak van de gemiddelde toename was onder andere een beperkter aanbod.
Zowel van Nederlandse bodem als via import nam het aantal stuks de eerste 10 maanden
af. Ook de gunstige koersverhoudingen (o.a. tegenover het Britse Pond) en toenemende
vraag (o.a. uit Rusland) droegen bij aan betere prijzen. De kosten van energie en arbeid
stijgen, maar de stijging is naar verwachting beperkt. De rentekosten namen sterk af, al
geldt dit niet voor bedrijven die in de laatste jaren noodgedwongen zijn bij gefinancierd. Het
totaal inkomen voor snijbloemenbedrijven neemt, alles overwegend, naar verwachting toe
tot 86.000 euro. Per onbetaalde aje resteert 44.000 euro. Bij pot- en perkplantenbedrijven
nemen de opbrengsten toe door, gemiddeld genomen, een iets betere prijsvorming. De
kosten zullen naar verwachting licht toenemen. Arbeids- en energiekosten stijgen terwijl
rente- en afschrijvingskosten naar verwachting dalen. De rentabiliteit neemt hierdoor toe met
1%. Het inkomen per onbetaalde aje blijft met 80.000 euro, vergeleken met andere subsectoren, hoog.
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Figuur 1

Ontwikkeling inkomen uit bedrijf van glastuinbouwbedrijven naar
bedrijfstype (x 1.000 euro per onbetaalde aje)

Bron: Informatienet.

Meer informatie:
Rapport 2012-064: Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw
in 2012.
BINternet en Barometer: zie www.wageningenur.nl/lei, bij sector in cijfers.

