Actuele informatie over land- en tuinbouw

MATIGE RESULTATEN OPENGRONDSTUINBOUW
Ruud van der Meer
Stijgende arealen, bij afnemende aantallen bedrijven is de trend in de opengrondstuinbouwsectoren. Het
aantal bedrijven is in 2002 met 2,5% gedaald. Dit is aanzienlijk minder dan de daling van vorig jaar die ruim
6% bedroeg. Het areaal is voor alle sectoren toegenomen, behalve in de fruitteelt.

Beperkte vraag naar bloembollen
De stagnatie van de economie heeft invloed op de resultaten van de bloembollenteelt. De buitenlandse vraag
naar tulpen was minder dan andere jaren, terwijl ook de binnenlandse vraag naar tulpenbollen door broeiers
afnam, door lage tulpenprijzen vorig jaar. De kleinere vraag resulteerde in een lagere prijs voor alle soorten
voorjaarsbloeiers. De prijzen voor de najaarsbloeiers zijn ook lager dan vorig jaar. Alleen Aziatische lelies
vertonen een iets positiever beeld. Naast de matige opbrengstprijzen hebben de bloembollentelers ook te
maken met stijgende kosten. Vooral de kosten voor personeel nemen toe, omdat veel scholieren plaats
hebben gemaakt voor duurdere uitzendkrachten. De verwachting is dat de rentabiliteit enkele procentpunten
daalt (tabel 1). De besparingen liggen ten opzichte van andere sectoren nog wel op een redelijk niveau.
Tabel 1

Bedrijfsresultaten, inkomen en besparingen op opengrondstuinbouwbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven

Opbrengsten-kostenverhouding
2001
2002 (r)

87
86 - 90

Fruitteeltbedrijven

Bloembollenbedrijven

Boomkwekerij
bedrijven

90
84 - 88

100
94 - 98

92
88 - 92

Gezinsinkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per ondernemer)
2001
37,0
38,0
2002 (r)
34 - 44
18 - 28

60,0
45 - 55

46,0
39 - 47

Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf)
2001
8,0
2002 (r)
4 - 14

55,0
25 - 35

18,5
11 - 19

12,0
-3 - 5

Door onzekere prijsvorming in de rest van het afzetseizoen zijn de kengetallen van 2002 in een marge
weergegeven.

Resultaten boomkwekerij wisselend
Net zoals in de bloembollenteelt stijgen de arbeidskosten ook in de boomkwekerijsector. Omdat de opbrengsten minder stijgen dan de kosten, neemt de rentabiliteit enkele procentpunten af. Vooral bij de
parkbomen zijn de prijzen dit jaar beneden de maat, bovendien kregen de telers te kampen met de schade
die de oktoberstorm aanrichtte. De vraag naar rozenstruiken en vruchtbomen is goed, waardoor die prijzen
meer op niveau zijn. Siertelers hebben te maken gehad met een goede afzet in het voorjaar, in het najaar
verliep het wat wisselender. Bedrijven die makkelijk in kunnen spelen op vragen vanuit de markt, bijvoorbeeld op het gebied van verpakking of informatie springen er wat positiever uit.

Bedrijfsresultaat fruitteelt iets omlaag
Na de extreem kleine oogst in 2001 is de oogst van peren in 2002 weer op een normaal niveau. In 2002 is
er anderhalf keer zoveel geplukt als vorig jaar. Het prijsniveau voor het afzetseizoen 2002-2003 ligt daarom
naar verwachting ook beduidend onder dat van vorig jaar. De appelproductie is gedaald, mede door een
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kleiner areaal. De verwachtingen voor de prijs van Jonagold zijn dit jaar beter dan vorig jaar. Net zoals bij de
andere opengrondstuinbouwsectoren, zijn de kosten in de fruitteelt toegenomen. Met name de hogere loonkosten spelen hierin een rol, maar ook de duurdere gewasbeschermingsmiddelen. De rentabiliteit zal naar
verwachting licht afnemen, waardoor de besparingen rond het nulpunt zullen belanden.

Vollegrondsgroenteteelt matig positief
De zomergroenten aardbeien en witlof hebben het afgelopen jaar goede prijzen opgebracht. Of dat ook
haalbaar is voor de wintergroenten is nog onzeker, omdat het afzetseizoen nog goed op gang moet komen.
De vooruitzichten zijn positief voor de diverse koolsoorten. De spruitkoolproductie is minder dan vorig jaar,
vooral door een daling van het areaal met 500 ha. De preiprijzen zijn dit seizoen duidelijk lager, door de hoge productie. Gemiddeld kan bij een goed verloop van de afzet van wintergroenten het bedrijfsresultaat op
een niveau uitkomen dat vergelijkbaar is met vorig jaar of er iets boven; 86-90%.
Meer informatie:
Rapport Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2002
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