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INTERNATIONALE SNIJBLOEMENSTROMEN
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CHINA EN JAPAN BELANGRIJKE
IMPORTMARKTEN VOOR
SNIJBLOEMEN
Dat China als belangrijkste groeimarkt in de wereld ook geviseerd wordt door de internationale
sierteeltindustrie hoeft geen betoog. Maar ook Japan blijkt een belangrijke groeimarkt te zijn, en
meer speciaal dan voor snijbloemen.
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Kenia mikt op China
Voor een land als Kenia met een snijbloemenexport van
meer dan 123.000 ton (cijfers 2012) is een land als China
een belangrijke sleutel op de toekomst van deze belangrijke sector. Ongeveer 65% van de geëxporteerde Keniaanse
bloemen worden verkocht via de Nederlandse veilingen
maar de directe verkoop zit in stijgende lijn. Groeimarkten
zijn ondermeer Rusland, USA en Japan. De handel naar
deze landen en staten kenmerkt zich door een stijgende
directverkoop. In China zijn steden als Peking, Shanghai,
Hong Kong en Guangzhou, waar het besteedbare inkomen
door de jaren snel is toegenomen, belangrijke centra voor
de afzet.

s Kenya Airways doet nu directe vluchten met bloemen naar China.
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De snijbloemenindustrie in Kenia zal vanaf deze maand nu
rechtstreeks leveringen uitvoeren, gezien Kenya Airways
heeft bekend gemaakt te starten met directe vluchten naar
China. Deze directe lijn brengt een aanzienlijke daling van
de transportkosten met zich want tot nu werden producten
uit Kenia nog via Dubai en Bangkok naar China gevlogen.
Kenya Airways wil nu drie directe verbindingen starten na
de aanschaf van een Boeing 777 - 300ER.
Volgens Alfred Serem, directeur van de Horticultural Crops
Development Authority in Kenia zal door die daling van
de transportkosten de vraag naar Keniaanse bloemen in
China toenemen. Naar verwachting zal het marktaandeel
van Keniaanse bloemen op de Chinese markt groeien van 5
naar 10%.
Japan markt met veel potentieel
De bloemenomzet in Japan vertegenwoordigt een waarde
van om en bij de 13,3 mld USD. Ter vergelijking: de USmarkt is goed voor een omzet van 22,6 mld USD en de
Europese 27,7 mld. Waar traditioneel bloemen meer als
geschenk in de bedrijfswereld werden gegeven, hechten de
Japanners nu ook meer waarde aan bloemen voor thuis. De
invoer wint aan belang.
Importcijfers tonen aan dat de invoerwaarde naar Japan
van 2003 tot 2008 is gestegen met 30%. En de prognoses
stellen een belangrijke invoerstijging voorop. Japanse
experts verwachten een importstijging van 40 tot 50% in de
komende vijf jaren.
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Als redenen worden aangehaald:
• De verbetering van de kwaliteit van ingevoerde bloemen;
• Door optimalisatie van de logistiek komen de snijbloemen ook vers in het land van bestemming aan;
• Het aantal Japanse telers is in dalende lijn. De oudere
generatie heeft geen opvolgers.
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Met Maleisië op kop zijn Colombia, Thailand , China, Taiwan, Zuid-Korea en Nieuw Zeeland de belangrijkste landen
die naar Japan exporteren. Maar landen als Kenia kloppen
aan de deur want de logistieke omstandigheden verbeteren
zienderogen (zie hierboven). De belangrijkste invoerstromen gaan via Japanse importeurs en de veilingen. De tussenhandel en de retail bevoorraden zich bijna uitsluitende
via deze twee invoerkanalen.

s Volgens experts zal de import van snijbloemen in Japan de komende
jaren drastisch stijgen. Beeld van de Aoyama Flower Market in Yokohama

In volgorde van belangrijkheid worden geïmporteerd: orchideeën, anjers, rozen, lelies en chrysanten. Het belangrijkste afzetkanaal naar de consument toe is de florist. Supermarkten zijn bijvoorbeeld maar goed voor een aandeel van
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FLORALL, de vakbeurs voor de professional in
de sierteeltsector vindt plaats op dinsdag 4 en
woensdag 5 maart 2014. Bedrijven kunnen
vanaf nu inschrijven.
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De voorjaarseditie van FLORALL, de vakbeurs voor sierteelt, boomkwekerij en toelevering zal plaatsvinden in hallen 2 en 4 van Flanders Expo in Gent.
De openingsuren blijven ongewijzigd, namelijk:
• Dinsdag 4 maart: van 13.00 tot 20.00 uur - aansluitend
FLORALL-café tot 22.00 uur
• Woensdag 5 maart: van 9.00 uur tot 17.00 uur
De beurs is gratis voor professionals. Ze kunnen hun bezoek registeren via www.florall.be.
Inschrijven
Geïnteresseerde bedrijven kunnen online inschrijvingen
voor FLORALL via http://bookings.brandsenses.net/nl/kwekers.html.
Alle potentiële standhouders ontvangen hierover ook nog
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INSCHRIJVINGEN
FLORALL
VAN START

6,6% maar zullen naar verwachting, samen met de ‘home
markets’ hun aandeel versterken.n

een mailing van de FLORALL-organisatie. De uiterste
inschrijvingsdatum is vastgelegd op vrijdag 31 januari 2014.
Bij laattijdige inschrijving wordt €150 extra aangerekend
(excl. BTW).
Wie zijn inschrijving annuleert voor 31 januari 2014 kan
slechts 50% van het inschrijvingsgeld recupereren. Bij annulering na 31 januari 2014 kan er geen inschrijvingsgeld
gerecupereerd worden. De inschrijving is pas geldig na
betaling van de deelnamebijdrage (factuur wordt per post
opgestuurd).
Bedrijven die voor de eerste maal deelnemen aan FLORALL
en zich inschrijven voor 31 december 2013, genieten een
korting van 20% op de standruimte.
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met
GrootGroenPlus (GG+) in Zundert kunnen deelnemers aan
GG+ (die nog geen Florall-deelnemer waren) zich inschrijven voor deelname in een collectieve stand aan FLORALL.n
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