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Samenvatting
Het Productschap Tuinbouw heeft op verzoek van BBH in november-december  een
marktverkennend onderzoek gedaan in Roemenië. Dit om meer te weten te komen over de
Roemeense markt in het algemeen en de ontwikkelingen van productie en teeltgebieden van
snijbloemen en kamerplanten in het bijzonder.
Productie
De sierteeltproductie is in Roemenië een erg gefragmenteerde markt. Er is een aantal gebieden te
noemen waar zich de sierteeltproductie concentreert, te weten: Boekarest, Timişoara (Timis), Brasov
en het zuidoosten van Roemenië. Voor potplanten ligt het iets anders, maar een paar belangrijke
telers bevinden zich in de regio Timis en rondom Boekarest. Deze telers zijn met name gericht op
buitenplanten, echter ook kamerplanten worden daar geteeld.
De Roemeense markt kenmerkt zich door vele kleine(re) telers. Telers van enig formaat zullen in de
toekomst het hoofd kunnen bieden aan de onderlinge concurrentie en/of het importproduct. Dit zal
voor de kleinere teler veel moeilijker zijn. De krachten bundelen is iets dat de Roemenen tot op heden
niet of nauwelijks doen. Iedereen is zeer individualistisch ingesteld en dit vormt zeker een probleem.
Bijkomend zijn de hoge energiekosten die de uiteindelijke winstmarge van de Roemeense teler
drukken. Maar ook het feit dat voor de gemiddelde teler investeringen niet of nauwelijks mogelijk
zijn, zal het in de toekomst moeilijk maken.
Export
De sierteeltproductie is in Roemenië niet toereikend om de eigen markt te dekken. Zo wordt een
groot gedeelte bloemen en planten geïmporteerd. Nederland is het land dat hiervan het meest
profiteert. De export van snijbloemen en planten uit Nederland is de laatste jaren enorm
toegenomen. Aannemelijk is het dat een groot deel van de snelle groei te danken is aan de toetreding
tot de EU en het al eerder openstellen van de grenzen.
Afzet
De afzetstructuur van bloemen en planten wordt in Boekarest met name gedomineerd door de
zigeuners. De open markt en de kiosken zijn dé verkoopkanalen in Boekarest. Buiten Boekarest waar
de aanwezigheid van de zigeuners bijna niet voelbaar is, is het de bloemist en de open markt die een
belangrijke rol spelen. Voor planten wendt men naast de open markt ook de tuincentra en
bouwmarkten aan. Zeker dit laatste kanaal is in opkomst.
Consumptie
De consumptie van bloemen en planten zal naar verwachting stijgen in Roemenië. Voor Nederland
houdt dit concreet in dat er meer geëxporteerd zal gaan worden. De groei van de snijbloemen en
kamerplanten zal deels samenhangen met de groei van het besteedbaar inkomen. Het geven van
bloemen en planten of het kopen van deze producten voor eigen gebruik zit niet ingebed in de
traditie, echter wel wordt er voor speciale gelegenheden met name bloemen gekocht.
De uiteindelijke kwaliteit op de verkoopplek zal verbeterd moeten worden. Natuurlijk zijn er
afzetkanalen die het aardig doen, echter een deel van de aangeboden producten is wat kwaliteit
betreft onder de maat. Door onwetendheid en het gebrek aan technische ondersteuning zijn de lokaal
geproduceerde bloemen doorgaans van andere kwaliteit dan de Nederlandse. Ook over de
uiteindelijke kwaliteit van Nederlandse producten valt wat te zeggen. Echter, dit hangt sterk samen
met de door veel Roemeense importeurs gehanteerde manier van transport, niet gekoeld en niet op
water, en niet met het product op zich. Een betere manier van transport zou absoluut ten goede
komen aan de uiteindelijke kwaliteit op de verkoopplek.
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De verwachting is dat de bestedingen van de snijbloemen op korte termijn zullen stijgen. Ook voor de
kamerplanten verwacht men dat de bestedingen zullen stijgen, met name de bloeiende kamerplant.
Dit zal minder sterk zijn dat de verwachte stijging bij de snijbloemen. Speciale dagen zullen
belangrijker worden en zijn een mogelijkheid voor de toekomst.
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 Inleiding

.

Achtergrond
Om een overall beeld van Roemenië te kunnen vormen, wordt er in het rapport begonnen met de
beschrijving van Roemenië in het kort. Hierbij wordt naast de economische factoren ook ingegaan op
de demografische aspecten. De productie en handel van sierteeltproducten wordt ook besproken om
uiteindelijk tot een toekomstvisie te komen.
Roemenië heeft de afgelopen heel wat ontwikkelingen doorgemaakt. Tot  was Roemenië met 
hectare aan kassen (glas en tunnels) en  hectare aan openveld, een sterk bloemenproducerend
land. Echter, het effect van de Roemeense revolutie, welke een einde maakte aan de  jaar durende
communistische heerschappij, was aanzienlijk. Het gebrek aan financiële steun, vaktechnische kennis
en (extreem) hoge productiekosten zoals energie leidde ertoe dat de lokale productie grotendeels
over de kop is gegaan. Nu lijkt de lokale Roemeense productie zich langzaam aan weer te
ontwikkelen.

.

Doelstelling onderzoek
Doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van Roemenië in zijn totaliteit en in het bijzonder het in
kaart brengen van de Roemeense productie van snijbloemen en kamerplanten en de afzet van deze
producten op de binnen- en buitenlandse markten middels een kwalitatief onderzoek. Dit met het
doel kansen en bedreigingen voor de Nederlandse export van bloemen en planten te formuleren.

.

Onderzoeksmethode
Bij het gebrek aan (betrouwbare) statistische informatie omtrent de Roemeense bloemen- en
plantenproductie, zijn in Roemenië verspreid over verschillende productiegebieden gesprekken
gevoerd met telers, productiebedrijven en deskundigen om een beeld te schetsen van de
sierteeltsector in Roemenië. De gesprekken vonden plaats in de tweede helft van november .
Met de volgende  bedrijven en organisaties zijn gesprekken gevoerd:
 Productiebedrijven van snijbloemen en potplanten (Regio Boekarest, Regio Brasov en Regio
Timişoara) ()
 Importeurs ()
 Nederlandse exporteurs ()
 Roemeense ministerie van landbouw
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 Roemenië in het kort
.

Geografie en klimaat
Roemenië ligt in het zuidoosten van Centraal-Europa en is met een oppervlakte van . km²
, keer zo groot als Nederland. In het noorden en noordoosten grenst het aan Oekraïne en Moldavië,
in het zuiden aan Bulgarije, in het zuidwesten aan Servië en in het westen aan Hongarije. Tweederde
van de . km lange grenslijn bestaat uit water: de Donau als natuurlijke begrenzing met Bulgarije,
de Prut met Moldavië, de Tisza met Oekraïne en de Zwarte Zee in het oosten. Iets minder dan
eenderde van het land is gebergte (de Karpaten en Transsylvanische Alpen), bijna zo'n zelfde
oppervlakte is heuvelachtig en de rest is vlak.
Roemenië kent verschillende soorten bodems. In de gebergten overheersen podzolbodems, op de
hoogvlakten veenbodems en in de verschillende laagten van Transsylvanië bruine bosbodems. In de
vlakten ontwikkelden zich de voor Oost-Europa kenmerkende kastanjebruine bodems en zwarte
aarde. Roemenië is een land met veel druipsteengrotten en andere karstverschijnselen.
Het land heeft een gematigd landklimaat met zeer warme zomers, koude winters, een kort voorjaar
en een langere, meestal milde herfst. Duidelijke regionale verschillen kenmerken echter het
kustgebied, de laagvlaktes en de bergen. In het zuiden en aan de Zwarte-Zeekust is de jaarlijkse
gemiddelde temperatuur °C, in de bergen maar °C.
Figuur ..

Landkaart Roemenië

Roemenië telde in  ongeveer  miljoen mensen. De bevolkingsdichtheid bedraagt  inwoners
per vierkante kilometer. Meer dan de helft van de Roemenen leeft in de steden. De belangrijkste
steden zijn Boekarest, Constanţa, Iasi, Timişoara, Cluj, Galati en Brasov.
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Demografische ontwikkelingen

..
Prognose en ontwikkeling aantal inwoners
Na de val van het communisme in  is het bevolkingsaantal in Roemenië sterk afgenomen. Tussen
 en  nam de Roemeense bevolking af met , procent naar , miljoen. Deze afname werd
veroorzaakt door een combinatie van afnemende geboortecijfers (van , per . inwoners in 
naar , in ) en emigratie. Na  is het geboortecijfer gestabiliseerd en zelfs licht gestegen.
Voor  wordt het geboortecijfer geschat op , per . inwoners. Ook het bevolkingsaantal is
sinds  redelijk stabiel en zal naar verwachting ook stabiel blijven in de komende jaren.
Tabel ...

Prognose en ontwikkeling van het aantal inwoners
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Bron: EIU Country Forecast februari 

*prognose

Het aantal huishoudens bedraagt ongeveer , miljoen. Gemiddeld telt een Roemeens gezin ,
personen. Het aantal huishoudens groeit, maar de grootte van de gezinnen neemt af. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal alleenstaanden in de steden. Vaak zijn dit
kostwinners die gescheiden leven van hun families, omdat op het platteland geen werk is.
In onderstaande tabel is het bevolkingsaantal van de belangrijkste stedelijke gebieden in Roemenië te
zien. Boekarest is zoals te verwachten, de grootste stad van Roemenië met een inwoneraantal van
ruim , miljoen mensen.
Tabel ...

Bevolkingsaantal naar belangrijkste stedelijke gebieden

Boekarest
Iasi
Constanţa
Timişoara
Galati
Cluj-Napoca
Craiova
Brasov
Ploiesti
Braila
Totaal

Bevolkingsaantal
..
.
.

.
.
.
.
.
.
..

Bron: National Institute of Statistics Romania

..
Leeftijdsopbouw
Bij mannen is de gemiddelde levensverwachting  jaar, voor vrouwen is dat  jaar. Vergeleken met
West-Europa is de bevolking van Roemenië relatief jong. Voor  ligt de gemiddelde leeftijd op
ongeveer , jaar. Naar verwachting zal de gemiddelde leeftijd de komende jaren stijgen in lijn met
de vergrijzingstrend die te zien is in de rest van Europa.
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Economische factoren

..
Consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen is de afgelopen jaren niet één keer positief geweest. Zoals af te lezen in
onderstaande grafiek was het consumentenvertrouwen in  het minst negatief. Omdat bloemen
en planten niet in de categorie “eerste levensbehoefte” vallen, is het lage consumentenvertrouwen
(zeer) nadelig voor deze productgroep.
Figuur ...

Consumentenvertrouwen
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Bron: Rabobank

..
Werkgelegenheid
Het aantal Roemenen zonder werk zal de komende jaren rond de . blijven schommelen. Dit
komt overeen met een werkloosheidscijfer van  procent. Gezegd moet worden dat er ook een
gedeelte verborgen werkloosheid is, die niet tot deze % wordt gerekend. De manier van werken is
veelal inefficiënt, waardoor er doorgaans meer werknemers worden ingezet dan nodig. Terwijl het
aantal banen in de landbouw en industrie langzaam afneemt, is in de dienstensector juist een
toename te zien. Vooral in de groot- en detailhandel was de groei van de werkgelegenheid significant.
De werkloosheid is sterk regionaal bepaald. In de regio's waar recentelijk oude staatsbedrijven zijn
geherstructureerd (Brasov, Vaslui) is de werkloosheid hoog, terwijl aan de Hongaarse grens juist veel
nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Op langere termijn zal een eventuele daling van de
werkloosheid vooral afhangen van verdere economische ontwikkeling.
Figuur ...
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Bron: Economist Intelligence Unit Forecast februari 
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Brutoloon
In de afgelopen jaren is het brutoloon sterk toegenomen. In  was dit nog  euro, in 
bedroeg het gemiddelde brutoloon circa  euro per maand. Ruim , keer zoveel als in .
Onderstaande grafiek geeft de groei in het brutoloon weer.
Figuur ...

Brutoloon weergegeven in euro’s.
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Bron: World in figures

De lonen liggen in Roemenië weliswaar op een lager niveau dan in de meeste EU-landen, het
prijsniveau van levensmiddelen ligt eveneens op een lager niveau. Tot slot, een aanzienlijk aantal
Roemenen werkt, al dan niet legaal, in het buitenland. Vooral Italië en Spanje liggen qua taal en
cultuur dicht bij Roemenië. Echter, het verdiende geld geven ze uit in Roemenië. Volgens schattingen
ontvangt een op de tien Roemeense huishoudens inkomsten van familieleden uit het buitenland.

.
Marktsegmenten
De Roemeense bevolking is grofweg te verdelen in twee types: de plattelandsbevolking en de
bewoners uit de geïndustrialiseerde steden. Deze laatste groep, die ongeveer  procent van de
bevolking uitmaakt, heeft over het algemeen meer te besteden. Bovendien staat de stedelijke
bevolking meer open voor veranderingen, is men goed op de hoogte van wat er te koop is, en is de
detailhandel in de stad sterker ontwikkeld. In de steden ontwikkelt zich een steeds groter wordende
middenklasse Roemenen, die zich financieel best wat kan veroorloven. Roemenen zijn over het
algemeen geen grote spaarders. Ze zijn veelal wat pessimistisch over de toekomst en geven hun geld
liever meteen uit.
Er is nog een derde groep Roemenen die veel invloed heeft op het consumentengedrag. Dat is de
groep extreem rijken, meestal managers van succesvolle ondernemingen. Zij leven in luxe, rijden in
opzichtige auto's, reizen veel en zijn op de hoogte van de laatste trends. Ze treden vaak op als
opinieleiders en hebben politieke invloed. Hoewel zij slechts  procent van de bevolking
vertegenwoordigen, wordt geschat dat zij zo'n  procent van de totale consumptie voor hun
rekening nemen. Zowel de groeiende middenklasse en de rijkere Roemenen in het bijzonder bieden
veel groeipotentie voor de afzet van bloemen en planten.
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Koopkracht
Door de aanhoudende economische groei neemt de koopkracht van de Roemeense bevolking toe. Het
verschil tussen arm en rijk is groot. Een werkgever heeft twee keer zo veel te besteden als een
werknemer en wel drie keer zo veel als een gepensioneerde of werkloze. Een kwart van de Roemenen
leeft onder de armoedegrens. Het noordoostelijke gedeelte van Roemenië is de armste regio. Hier
leeft meer dan  procent van de bevolking in armoede, terwijl dit in Boekarest ‘maar’  procent is.
De gemiddelde koopkracht is de laatste jaren sterk toegenomen. In  stegen de
consumentenuitgaven met circa , procent. De verwachting is dat deze stijging zich ook de komende
jaren verder zal voortzetten. De consumentenbestedingen bedroegen in  gemiddeld . euro
per hoofd van de bevolking. Ter vergelijking: in Polen was dat . euro, in Tsjechië . euro, in
Bulgarije . euro en in Nederland lag het gemiddelde op . euro.

.
Bestedingspatroon
De uitgaven van Roemeense huishoudens stijgen sterker dan de gemiddelde koopkracht. De hoge
inflatie heeft Roemenen ertoe gezet hun spaargeld op te maken en hun inkomsten meteen om te
zetten in materiële zaken. Roemenen geven het grootste deel van hun geld (gemiddeld  procent) uit
aan voedingsmiddelen. Hierbij gaat hun voorkeur uit naar de meest eenvoudige en goedkope
voedingsmiddelen. Bewerkte voedingsmiddelen vinden nauwelijks aftrek, hoewel groente- en
vleesconserven juist weer wel populair zijn. Verse producten worden vooral op de markt gekocht of
zelf verbouwd.
Hoewel voedingsmiddelen nog steeds het belangrijkste deel van het huishoudbudget uitmaken, daalt
het aandeel. Vooral leveranciers van meubelen, huishoudelijke apparaten en cosmetica profiteren
van het veranderende bestedingspatroon.
Een opzienbarende verschuiving in het bestedingspatroon is teweeggebracht door het toenemend
gebruik van consumentenkrediet. Bancaire leningen waren tot voor kort onbereikbaar voor
consumenten en de Roemeen heeft op dat gebied veel in te halen. Vooral verkopers van nieuwe
auto's, televisietoestellen, wasmachines en koelkasten profiteren van deze ontwikkeling.
De potentiële vraag naar buitenlandse producten is hoog, want het leeuwendeel van de lokale
producten wordt door de Roemeense bevolking als inferieur beschouwd. Op dit moment kunnen
echter nog maar weinig Roemenen de Westerse A-merken betalen. Hoewel voor de meeste
Roemenen de prijs nog de doorslag geeft bij een aankoopbeslissing, worden jonge Roemenen steeds
merkgevoeliger. Ook de bereidheid om nieuwe producten uit te proberen is groot onder jonge
Roemenen.

.
Toetreding tot de EU
Roemenië heeft in  de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie afgerond en is op 
januari  toegetreden. Alhoewel het land de afgelopen jaren al veel veranderingen heeft
ondergaan, moet het ook na toetreding door blijven gaan met het doorvoeren van hervormingen.
Voornamelijk op het vlak van corruptiebestrijding, georganiseerde misdaad, voedselveiligheid en
aanpassing van het rechtsstelsel bevindt Roemenië zich nog niet op het vereiste niveau. De EU heeft
een pakket overgangsmaatregelen ingesteld die problemen moeten voorkomen of verhelpen en de
opname in de EU zullen bevorderen. Vanaf de toetreding komt Roemenië in aanmerking voor een
groot aantal EU-subsidies en fondsen. De belangrijkste hiervan zijn de structuur- en
landbouwfondsen.
Vooralsnog is Roemenië nog niet toegetreden tot de Europees Monetaire Unie (EMU) waardoor van
deelname aan de Euro op dit moment nog geen sprake kan zijn. Voorlopig blijft het betaalmiddel in
Roemenië dus de Roemeense Lei. Gevolgen van de toetreding voor de sierteeltsector is dat de
Roemeense markt nu makkelijker te betreden is, aangezien de grenzen (al voor de toetreding) zijn
opengegaan.
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SIERTEELTPRODUCTIE IN ROEMENIË
Algemeen
Voor Roemenië geldt dat het een land is met een lange traditie aan telen, het telen van groente en
fruit in het bijzonder.
Tot de revolutie in  werd Roemenië met name gekenmerkt door staatsbedrijven en coöperaties,
maar ook privé-bedrijven hielden zich met sierteelt bezig. Echter, na de revolutie is de omschakeling
van staatsbedrijven naar privé-bedrijven slechts beperkt gelukt en heeft het geheel een negatieve
invloed gehad op de productievolume van deze bedrijven.

.

Areaalontwikkeling
In de  lag het totaal aantal hectaren rond , dit aantal
daarentegen daalde drastisch de jaren daarop. Na de revolutie begon
een periode van onzekerheid, de zogenaamde overgangsjaren. Door
wanbeleid van de regering duurde de economische malaise voort.
Midden jaren ‘ leefde zelfs % van de bevolking onder de
bestaansnorm en daalde de levensstandaard tussen  en  zelfs
met %. Dit alles heeft natuurlijk effect gehad op de sierteeltproductie.
De Roemenen hebben al moeite gehad om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien en daarbij waren snijbloemen en
kamerplanten een luxe die menigeen zich niet kon veroorloven.

..
Het areaal van  tt nu
In de jaren ’ werd de buitenlandse handel gedeeltelijk geliberaliseerd. Als gevolg hiervan kwam de
import van sierteeltproducten vanuit Europa (grotendeels vanuit Nederland) op gang.
Midden en eind negentiger jaren werden er meer kassen gebouwd of verbouwd. Dit waren
voornamelijk tunnels die op een stuk land van de boer werden geplaatst. De fragmentatie van de
sector begon. De zeer grote staatsbedrijven zijn na de revolutie langzamerhand opgegaan in kleine
oppervlakte. Daarnaast gebeurde het steeds vaker dat Roemenen tunnels neerzetten om groente en
fruit en/of sierteeltproducten te telen. Deels om zelfvoorzienend te worden (groente en fruit) of te
ruilen tegen andere producten en deels om te proberen wat extra geld te verdienen. Die essentie is
tot op heden zo gebleven.

..
Huidig productie-areaal
Evenals in veel Oost-Europese landen, zijn er weinig officiële en vooral betrouwbare gegevens bekend
omtrent het areaal van snijbloemen en potplanten in Roemenië. Hetgeen dat bekend is, is vaak
gedateerd. Een onderdeel van het onderzoek was mede om erachter te komen, hoeveel hectare er
aan bloemen en planten in Roemenië is.
Uit de gesprekken komt duidelijk naar voren dat er geen eenduidige
gegevens worden bijgehouden, die inzicht geven in het bloemenen plantenareaal in Roemenië. De overheid registreert op het
gebied van de sierteelt weinig. Datgene dat geregistreerd wordt, is
summier en onvolledig. De Roemeense telers hebben zelf ook
problemen met dit informatiegebrek. Een aantal redenen ligt
hieraan ten grondslag.
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Ten eerste geven de Roemeense telers zelf minder hectare op, als gevolg van belastingen. Een tweede
belangrijk probleem is de grote fragmentatie van deze markt. Er zijn veel Roemenen die achter in hun
“tuin” een tunnel hebben staan en daar snijbloemen in produceren.
De overheid geeft er op dit moment geen prioriteit aan om dit in kaart te krijgen en werken dus veelal
met onvolledige gegevens, die veelal gebaseerd zijn op schattingen.
Volgens de MARD (Ministry of Agriculture and Rural Development) ligt het aantal hectare onder glas
op dit moment op  hectare. Het aantal hectare op open veld wordt geschat op  en onder plastic
op  hectare. Op basis van de gesprekken en de bezoeken in Roemenië heeft het Productschap
Tuinbouw zelf een inschatting gemaakt. Het aantal hectare onder glas en plastic ligt op  hectare.
Dit wijkt in wezen niet veel af van de cijfers van de MARD. De verhouding glas en tunnel daarentegen
wijkt wel af.
..
Areaal in cijfers
In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de MARD omtrent het aantal hectaren zowel
bedekt als op open veld.
Figuur ...
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In de openlucht worden de volgende soorten veelal geteeld: tulpen, gladiolen, chrysanten, anjers,
centaurea, calendula, callistephus, zinnia, delphium, gypsophillia

.

Productieregio’s
Anders dan in Hongarije is de snijbloemen- en potplantenteelt in Roemenië zeer verspreid. De
belangrijkste regio is rondom Boekarest, waarbij de producten makkelijk via de Cosbuc market of
open markt kunnen worden afgezet.
Productiegebieden:
. Regio Zuid – Boekarest (m.n. snijbloemen)
. Regio West – Timişoara (snijbloemen, kamerplanten, perkplanten, boomkwekerij)
. Regio Midden – Brasov (m.n. snijbloemen)
. Regio Zuidoosten – Constanţa (m.n. snijbloemen, perkplanten)
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Figuur ..

Belangrijkste teeltgebieden in Roemenië
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Boekarest:
Tezamen met Timişoara de belangrijkste productieregio’s in Roemenië. Naar schatting zijn ze
goed voor ongeveer % van de snijbloemenproductie. Door de goede afzetmogelijkheden is
Boekarest de belangrijkste stad wat betreft de sierteelthandel.
Rondom Boekarest vindt zowel productie onder glas plaats, echter grotendeels zijn het kleine
telers die tunnelproductie hebben.
Timişoara:
Deze regio, waaronder ook Arad valt, is een belangrijke productieregio. Naast snijbloemen
worden hier ook veel potplanten geteeld. De nadruk ligt hier op perkplanten en
boomkwekerijproducten. Regio Timis ondervindt zowel voor- als nadelen van de ligging.
Voordelen heeft het aangezien het dicht bij de grens ligt met Hongarije en daardoor eerder
west-europa te bereiken is. Echter, dit is gelijk ook het nadeel. De Hongaarse Szeged markt
ligt niet ver van Timis. Door betere organisatie en over het algemeen lagere prijsstelling is
Szeged een geduchte concurrent voor zowel de importeurs als telers van de Timis regio. Zelfs
Flora Hungaria, gesitueerd in Budapest, zorgt voor concurrentie. Al met al wordt aangegeven
dat Hongarije beter georganiseerd is en dit als voorbeeld kan dienen voor Roemenië.
Brasov:
In deze regio, waaronder ook Codlea valt (voor de revolutie hét productiegebied van
Roemenië), worden met name snijbloemen geteeld. Brasov ligt in de berggebieden, welke
ondanks de hoge temperatuurverschillen toch een goed klimaat voor de teelt kent. Uit
onderzoek is gebleken dat Codlea de meeste zonuren kent, daarnaast blijkt de luchtstroom in
deze regio erg goed te zijn. In Brasov worden veelal freesia’s en gerbera’s geteeld.
Constanţa:
In deze zuidoostelijke regio, gelegen aan de zwarte zee worden met name perkplanten
geteeld. De temperatuur is gunstig. Een groot deel van het district omvat een laaggelegen
plateau met een continentaal halfvochtig klimaat. De kust met de Zwarte Zee, heeft een
maritiem klimaat en heeft daarom minder schommelende temperaturen dan het
binnenland.
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Districtregelgeving
De Roemeense sierteeltproductie laat een zeer wisselend beeld zien. Veel bedrijven hebben moeite
met het telen en het afzetten van hun producten. De gemiddelde teler is ongeveer een , hectare
groot. Echter, door het feit dat de markt sterk gefragmenteerd is rekent men in Roemenie meer in
vierkante meters dan in hectaren.
Roemenië kent een klimaat met grote temperatuursschommelingen, waardoor het lastig is om
jaarrond dezelfde producten te telen. In de winter worden temperaturen behaald van – graden en
in de zomer kan het met gemak +- graden worden. Het assortiment wordt daar zorgvuldig op
gekozen en in de maanden dat er veel gestookt moet worden, ligt de productie bij veel telers stil.
Vaak kunnen de (kleinere) telers niet rondkomen, waardoor zij er vaak een e baan op na moeten
houden.
Roemenië is opgedeeld in  districten, zoals in onderstaande afbeelding te zien is. Er zijn  gebieden
te onderscheiden, te weten: Transsylvania (groene gebied), Moldavië (noordoost), Valahia (zuiden) en
Dobrogea (zuidoosten).
Figuur ..

Verdeling  districten in Roemenië

Dat we moeten spreken over  districten heeft te maken met het feit dat ieder district zijn eigen
regelgeving heeft. Een illustratie ter verduidelijking: in een gebied rondom Ilfov (Boekarest), werd tot
voor kort gestookt met petroleum, hout ed. Kort geleden is de burgemeester van een rondomliggende
district daar komen wonen en vanaf toen is er gas aangelegd. Het is dus belangrijk wie er in een
betreffend district woont. Boekarest kent daarnaast nog een verdeling in  zones, met ieder een eigen
burgemeester.

.
Subsidies
Al met al is het dus onduidelijk hoe de regelgeving van het ene of andere district is. Binnen de
verschillende ministeries bestaat er onenigheid of onduidelijkheid over de regels waaraan telers
moeten voldoen, ook wat betreft het krijgen van subsidies. In de afgelopen  jaar hebben 
verschillende ambtenaren op de positie voor het verstrekken van sierteeltsubsidies gezeten. De
continuïteit en daarmee ook de know-how gaat verloren. Voor de producenten is het volstrekt
onduidelijk waar men subsidies kan aanvragen. Dit is een probleem waar de producenten mee
kampen.
Tot een jaar geleden konden de telers gebruik maken van de SAPARD subsidie. Nu dat Roemenië tot
de EU behoort, kan er gebruik worden gemaakt van de EU subsidiefondsen. Echter, door
ondoorzichtigheid en onwetendheid in de regelgeving, weten de telers niet hoe ze deze subsidies
kunnen verkrijgen. Voorwaarden voor subsidieaanvragen zijn in ieder geval dat deze niet individueel
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maar altijd gezamenlijk met meerdere concullega’s aangevraagd moeten worden en dat de
desbetreffende telers officieel te boek staat. Juist dit samenwerken is problematisch. Zeker omdat de
concullega’s in geen geval familie van elkaar mag zijn en Roemeense producenten niet snel in zee
gaan met ‘vreemde’ partners.
..
Productie snijbloemen
Kenmerkend voor de meeste teeltbedrijven is dat er meerdere producten geteeld worden.
Kamerplanten worden in vergelijking tot snijbloemen veel minder geproduceerd, ook omdat het geen
traditie voor de Roemenen is om kamerplanten in huis te hebben.
Bedrijven specialiseren zich vaak tot snijbloemen en/óf perkplanten
(potplanten).
Snijbloemen

Voor de lokale productie van snijbloemen zijn de belangrijkste
afzetperioden van maart t/m juni. Eigenlijk vindt het overgrote deel van
alle verkopen plaats op  maart en  maart en andere speciale dagen, zoals
naamdagen, Allerheiligen etc.

..
Speciale dagen
 Maart is van oudsher de eerste dag van het nieuwe agrarische jaar, ooit overgenomen van de
Romeinen. Het is tevens een dag waarop martisoare worden uitgedeeld. Een martisoare is een heel
klein sieraadje of geschenkje met een rood-wit draadje eraan. De martisoare moet liefde en geluk
brengen aan de ontvanger en is tevens dus een symbool van nieuw leven in verband met het begin
van de lente.
De betekenis van de rood-witte draad is tweeledig. De rode draad staat voor leven, liefde en
temperament en de witte draad voor onschuld en reinheid. Op  maart trekt een beetje Roemeen zijn
portemonnee tevoorschijn.
De martisoare deel je vervolgens uit aan alle vrouwen in je leven, of in ieder geval de vrouwen die
echt belangrijk zijn. Dit omdat vrouwen de bron van nieuw leven zijn. In plaats van of bij de
martisoare wordt er veelal ook een bos(je) bloemen gegeven.
Nog geen week later staat vrouwendag voor de deur. Niet iedereen doet aan alle feestdagen mee,
maar  maart en vrouwendag zijn een echte bloementraditie in Roemenië. Naast deze twee speciale
dagen, zijn er nog andere belangrijke bloemendagen die in bijlage A staan weergegeven.

..
Problematiek rondom teelt
Grote problemen voor wat betreft de teelt is de kwaliteit van de bollen en/of de jonge planten. Er
worden vooral bolbloemen, zoals freesia’s, lelies, hyacinten en tulpen geteeld. Naast deze bolbloemen
teelt men redelijk veel gerbera’s, anjers en in mindere mate rozen.
Veelal komen de geluiden dat de bollen van zeer slechte kwaliteit zijn en dat regelmatig de verkeerde
soort of kleur geleverd wordt, dit heeft niets te maken met de
kwaliteit die vanuit Nederland komt, echter het probleem ligt een
stap verder. De bollen worden doorgaans via een Roemeense
intermediair gekocht. De intermediairs zijn niet altijd even kundig
en door onwetendheid wordt er vaak niet geleverd wat er door de
Roemeense producent gevraagd wordt. Op dit gebied kan er nog
zeker veel gewonnen worden, zodat de goede kwaliteit Nederlandse
bollen uiteindelijk ook, met dezelfde kwaliteit aankomen.
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Een ander groot probleem is de levering van de waren. Als de teler zegt dat hij in een bepaalde
periode “X-aantal” bollen nodig heeft omdat hij deze vóór  maart volgroeid wilt hebben, dan kan het
zo zijn dat de intermediair pas op het laatste moment levert, zodat de prijs kunstmatig omhoog
wordt gedreven. Het is dan nog maar afwachten wat geleverd wordt.
De opkomst van de bolbloemen is slecht. Een groot gedeelte van de bloemen komt niet op, wat grote
consequenties heeft voor de inkomsten van de teler. Volgens de Roemeense regelgeving kan er geen
sprake zijn van derving. Als een teler bijvoorbeeld . bollen bestelt en er slechts . opkomen,
dan kunnen ze volgens de Roemeense regering niet  bollen als derving opgeven. De Roemenen
betalen over alle bollen belasting, ongeacht of ze opkomen of niet.
Direct bollen bij de Nederlandse exporteur kopen, is volgens vele producenten niet mogelijk, vanwege
kosten. Echter onwetendheid speelt een grote rol. Wel is het daarentegen frappant dat de
producenten aangeven dat door het kopen van hun producten via een intermediair uiteindelijk de
kosten worden gedrukt.
Desalniettemin zijn er ook telers die hun bollen via de post uit Nederland ontvangen en dat werkt
naar eigen zeggen perfect.
Naast de problematiek van het krijgen van de juiste producten is er een algemeen probleem van het
personeel. Opgeleide personen vertrekken uit Roemenië (naar met name Italië en Spanje), om een
betere toekomst tegemoet te gaan. Dit is de laatste jaren een trend geworden. De know how
verdwijnt en dat heeft zeker gevolgen voor Roemenië.
Efficiënt personeel vinden voor op de werkvloer is een even groot probleem. Er moet constant worden
gecontroleerd of de werknemers goed hun werk doen.

Potplanten

..
Productie potplanten
Kamerplanten worden weinig verkocht. Het is geen traditie om kamerplanten te kopen voor zichzelf en ook niet om cadeau te doen. Er zijn 
grote problemen het gebrek aan vensterbanken en de bereidheid om
kamerplanten te verzorgen, dit verandert echter langzaam.

Veelal worden bloeiende perkplanten gekocht, die ook binnen worden neergezet. In Roemenië is het
vaak zo dat de balkonnen dicht zijn, de gekochte perkplanten worden dan weliswaar op het balkon
gezet (achter glas) echter overleven dit dikwijls niet. Belangrijkste planten die geteeld worden, zijn:
violen, cyclamen, petunia’s, begonia’s, tagetes, pelargonium, surfinia en voor de Kerst de poinsettia.

..
Landschapsarchitectuur en hotellerie op dit moment belangrijk
Wat op dit moment heel erg belangrijk is, is landschapsarchitectuur (gemeentegoed). De overheid
investeert veel geld in de beplanting van de steden. Dit levert nu nog veel werk en geld op, echter de
verwachting is dat dit over  jaar zal afzwakken. Als de beplanting eenmaal gedaan is, gaat het werk
over in onderhoud en dat vergt minder mankracht. Naast landschapsarchitectuur is hotellerie een
zeer belangrijk afzetkanaal. Deze branche is vooral belangrijk voor groene en in mindere mate voor
bloeiende kamerplanten. Met name in het gebied in Constanţa (aan de zwarte zee) speelt dit een
grotere rol, die zeker niet onderschat mag worden.

..
Kwaliteit producten
De kwaliteit van de Roemeense producten varieert
enorm. Veel telers halen hun kennis wat het telen
betreft uit boeken of van het internet en natuurlijk hun
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eigen ervaring. De omstandigheden waarin zij kweken is ook totaal anders dan in vergelijking met
Nederland. Belichten wordt vrijwel niet gedaan omdat dit financieel niet rendabel is. Tevens is het
volgens de wet verboden om opgewekte energie/warmte terug te verkopen aan de overheid,
aangezien ze dit als commerciële activiteiten betitelen. Niet dat dit voor veel Roemeense telers een
item is, want dit vergt hoge investeringskosten die er doorgaans niet zijn. De producten op een
constante temperatuur houden is voor veel telers lastig. Ten eerste wordt er met verschillende
brandstoffen gewerkt. Het gebruik van gas is afhankelijk van het gebied waarin de teler zit en is vaak
meer een uitzondering dan een regel. Naast gas, wordt hout, kool en petroleum gebruikt voor het
stoken.
De producten die uit Nederland worden geïmporteerd lijden vaak onder het transport. Er wordt hard
aan de wegen gewerkt, echter transport blijft een groot probleem, zeker voor de producten die uit
Nederland of omringende landen komen. In Boekarest zelf
mogen vrachtwagens niet rijden en daarvoor moeten ze gebruik
maken van de ringweg, wat extra tijd kost. De rozen worden
bijvoorbeeld in kartonnen dozen vervoerd (uitzonderingen
daargelaten) en worden veelal op de Cosbuc markt of op de
open markt in Boekarest verhandeld. Daar worden de bloemen
op grote hopen uitgestald om vervolgens verkocht te worden.
De kwaliteit van de bloemen gaat hard achteruit en kwalitatief
hoogwaardige producten hebben een korte levensduur.
Tevens wordt aangegeven dat er veel “beunhazen” op de markt
zijn, die kwalitatief slechte producten kopen, om vervolgens op
de markt weer door te verkopen. De consument koopt uiteindelijk het product en kan er slechts een
korte periode van genieten. Positief daarentegen is dat er steeds meer vakbloemisten komen die
proberen om kwalitatief goede producten te verkopen en betrekken deze producten (in-) direct uit
Nederland.

.

Snijbloemenproductie

..
Anjerproductie
De anjer blijft een belangrijke bloem in Roemenië en wordt nog steeds veelvuldig voor meerdere
gelegenheden gebruikt. De relatief lage prijs zal hier zeker aan bijdragen. De anjer is de meest
geliefde bloem voor op of bij het graf. Het grootste gedeelte van de verkochte anjers komt uit Turkije,
waar ze door het gunstige klimaat nog op open veld geteeld kunnen worden.

..
Chrysant
De chrysant is een typisch importproduct uit Nederland. Ook wordt de chrysant in Roemenië op open
veld geteeld en sommige telers proberen in tunnels hun productie op gang te houden tot en met
november.

..
Rozen
In Zimnica zit een grote rozenteler, echter het gros van de rozen komt uit Nederland (schatting %).
Het is voor de gemiddelde Roemeense teler ondoenlijk om goede rozen te telen, de energiekosten
(verwarming en belichting) in ogenschouw nemend.
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..
Herkomst van jonge planten
De jonge planten worden voornamelijk via een tussenpersoon aangekocht, evenals de bollen zoals al
eerder is aangegeven. Er wordt geprobeerd direct te kopen, aangezien de tussenpersoon veel macht
heeft voor wat betreft de prijs. Kunstmatig de prijs opvoeren als het om seizoensproducten of
producten voor een speciale dag zijn, is geen uitzondering. Een voorbeeld hiervan is het leveren van
de jonge poinsettia’s op het laatste moment, zodat de teler gedwongen wordt de hoofdprijs te
betalen, anders kan hij niet voor Kerst zijn poinsettia’s afzetten. Door deze gecreëerde schaarste
wordt de prijs opgedreven wat nadelig is voor de teler en zijn uiteindelijke winstmarge.

..
Marges & energiekosten
Een van de grote problemen, zoals al eerder naar voren is gekomen, zijn de energiekosten. Een groot
deel van de opbrengsten gaat naar energie, belasting en arbeid. Geschat wordt dat van de
opbrengsten ongeveer -% naar belastingen gaat. Van deze -% belasting gaat er ongeveer
eenderde naar de winstbelasting en tweederde naar ziektekosten, pensioen en verkoopregistratie.
Het winstpercentage dat overblijft van de totale opbrengsten minus de kosten van telen, arbeid en de
belastingen, is klein.
Om de energiekosten te drukken, is er gekeken naar het gebruik van thermale energie. De overheid
heeft aangegeven dat bij gebruik van thermale bronnen deze volledig gefilterd weer teruggepompt
moet worden. Veel telers hebben al moeite met het telen op zich en deze bronnen zijn dus verre van
kostenbesparend. Investering om deze bronnen überhaupt aan te boren, zijn tevens erg hoog.
Wat betreft de marges is een onduidelijk beeld zichtbaar. Volgens menigéén worden de geleverde
snijbloemen op de Cosbuc market ter plekke nog eens verdubbeld. Bij verkoop via de bloemist komt
daar nog eens -% bovenop. Als een roos voor - RON (€,-€,) wordt aangeleverd, dan is de
uiteindelijke verkoop in Boekarest  RON (€,).

.

Knelpunten Roemenië
Al met al zijn er een aantal probleemgebieden te benoemen. Knelpunten voor de Roemeense
productiebedrijven liggen op de volgende gebieden:













Toename van het importproduct (concurrentie)
Levering van kwalitatief goede producten
Productiekosten liggen op een Westers (niveau van Nederland, Duitsland)
Wisselend klimaat met koude winters en hete zomers
Water en energiekosten (gas en licht) zijn hoog
Strengere regelgeving (ook door toetreding tot de EU)
Onduidelijkheid in regelgeving en subsidies
Gebrek aan goed, gekwalificeerd personeel
Gebrek aan techniek
Gebrek aan samenwerking
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 HANDEL BLOEMEN EN PLANTEN
.

Import & export
De sierteeltproductie is in Roemenië niet toereikend om de eigen markt te dekken. Zo wordt een
groot gedeelte bloemen en planten geïmporteerd. Het HBAG Bloemen en Planten (HBAG) houdt bij
hoeveel siergewassen er (in waarde) vanuit Nederland geëxporteerd worden. Onderstaande cijfers
laten een flinke groei zien in de export naar Roemenië. Aannemelijk is het dat een groot deel van de
snelle groei te danken is aan de toetreding tot de EU en het al eerder open stellen van de grenzen.
Tabel ..

Nederlandse export naar Roemenië weergegeven in waarde en percentage
×  euro
Snijbloemen
% Groei
Pot- en tuinplanten
% Groei






.
.
.
.
.
,%
,%
,%
,%
.

.
,%

.
,%

.
,%

.
,%

Bron: HBAG

Uit gegevens van Eurostat (het Europese Statistiekbureau) kunnen we opmaken dat de Roemeense
import van bloemen en planten de laatste jaren op alle fronten gegroeid is. Rozen hebben nog steeds
het grootste importaandeel in Roemenië en daaropvolgend anjers en chrysanten. Het aandeel
chrysanten neemt binnen de totale markt de afgelopen jaren geleidelijk af, hoewel de importwaarde
van chrysanten wel gestegen is. Dit komt doordat de totale importmarkt harder stijgt dat het
importaandeel van chrysanten. Het aandeel “overig” groeit ook. Dit is een teken dat het assortiment
in Roemenië zich verbreedt.
Nederland is het belangrijkste land wat betreft de import van bloemen en planten. Landen als Turkije,
Italië en Hongarije spelen hierbij een veel kleinere rol van betekenis. Voor Nederland is Roemenië
juist, procentueel gezien, een kleine afzetmarkt. Van de totale Nederlandse export (in euro’s) heeft
Roemenië een aandeel van ,% in . Binnen de totale Nederlandse snijbloemenexport is dit ,%,
voor potplanten ligt het aandeel met ,% iets lager.
Gezien de hoge noodzakelijke import van sierteeltproducten is het niet geheel onverwacht dat van
export nauwelijks tot geen sprake is in Roemenië. Volgens cijfers van Eurostat zou in  en 
respectievelijk voor slechts . en .oo euro geëxporteerd zijn. In lijn met deze lage cijfers
kwam uit de gesprekken duidelijk naar voren dat van export nauwelijks sprake is. Het klein beetje
export dat er is vindt vooral plaats in het “Timişoara productiegebied”, vlakbij de Hongaarse
groothandel Szeged.
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Aandeel ongeregistreerde handel
Een groot probleem waarmee Roemenië te kampen heeft, is de niet geregistreerde ofwel zwarte
handel in sierteeltproducten. Vooral de Roma zigeuners staan hier bekend om. Voor de totale
Roemeense sierteeltmarkt schat men het aandeel ongeregistreerde handel op ongeveer %, een
aanzienlijk aandeel. Positief is dat steeds meer geregistreerd gaat worden en dat ook stapje voor
stapje steeds meer mensen hun inkopen opgeven, het proces zal echter lang duren.
Overal in Roemenië vindt er ongeregistreerde handel plaats en het is onmogelijk om daar een goed
beeld van te vormen. Zeker in de regio Timis (Timisoara en Arad) is dit het geval. Zo geldt dat lokale
telers geen investeringen kunnen financieren met het zwartverdiende geld, ondanks het feit dat zij
door deze inkomsten wel investeringsmogelijkheden hebben. De reden hiervoor is dat de overheid
grote investeringen nauwlettend in de gaten houdt en bij onraad boetes uitschrijven.

.

Monopolistische markt
Al van oudsher wordt de Roemeense sierteelthandel mede dankzij het gedoogbeleid van de lokale
autoriteiten, gedomineerd door Roma zigeuners. Naar schatting zou ongeveer  á  procent in
handen zijn van Roma zigeuners. Meerdere Roma families zijn actief in de sierteeltsector echter er is 
familie welke het ambacht van generatie op generatie overdraagt en zo een sterke machtspositie op
de Roemeense bloemenmarkt heeft verworven. Evenwel gaan er positieve geluiden op dat er
geprobeerd wordt om nieuwe plekken te creëren voor het verkopen van bloemen (en planten),
waarbij ieder recht heeft om te verkopen. Dit zijn voornamelijk nog ideeën.
Typerend voor de Roma zigeuner bloemenhandel is de straatverkoop op geïmproviseerde stallingen,
het gebruik van onderhandelingstechnieken én zoals al eerder aangegeven het niet-geregistreerd
verkopen. De Roemeense sierteelthandel is dan ook erg ongestructureerd, onoverzichtelijk en als
buitenstaander (niet van Roma afkomst) moeilijk bereikbaar.
In Boekarest, de belangrijkste plek voor de bloemenhandel, hebben de burgermeesters van
verschillende onderliggende districten en de gemeente Boekarest getracht de monopolistische Roma
markt te doorbreken. Het idee was om de traditionele en geïmproviseerde straatverkoop aan banden
te leggen door enkel straatverkoop toe te staan in speciaal hiervoor ontworpen moderne,
gestandaardiseerde en gekoelde kiosken. Alleen toegankelijk voor diegene die geregistreerd staan en
een geregistreerde verkoop hanteren. Echter, door onderlinge conflicten, conflicten met de Florist
Association (opgezet door de meest machtsvolle Roma zigeuner en geleid door haar zoon) en fel
verzet onder de zigeunergemeenschap eindigde dit plan in een fiasco. Enkel in zone  zijn uiteindelijk
dergelijke kiosken gebouwd welke grotendeels door Roma zigeuners zijn toegeëigend.
Bovenstaande illustreert de problematiek rondom een deel van de Roma zigeuners. Echter, door de
toetreding tot de EU is het onoverkomelijk dat Roemenië de huidige monopolistische sierteelthandel
sterk zal moeten gaan aanpakken. Volgens velen zal dit flink wat voeten in aarde hebben. Men is er
niet van overtuigd dat de Roma zigeuners zich zomaar ‘gewonnen’ zullen geven en op korte termijn
overschakelen naar een inzichtelijk en vooral volledig geregistreerde verkoop. Men verwacht dat het
twee generaties zal duren voordat zij zich aangepast hebben aan de regelgeving. Daarnaast heeft
men ook nog te maken met het feit dat de overheid van mening is dat de lokale producenten zelf de
problematiek rondom de Roma zigeuners zal moeten aanpakken. Dit terwijl producenten juist van
mening zijn dat dit een overheidskwestie is omdat zijzelf noch de middelen, noch de autoriteit
hebben om dit probleem aan te pakken.
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Afzet bloemen en planten

..
Afzet groothandel
Roemenië kent twee naast elkaar staande systemen van ‘groothandels’ van bloemen en planten. Aan
de ene kant de traditionele open markten waar producenten van bloemen en planten hun producten
verkopen. Aan de andere kant de particuliere importeurs/groothandelaren.
Het is onduidelijk hoeveel importeurs Roemenië precies telt. Zeker omdat veel Roma zigeuners uit
kostenbesparing zelf met kleine busjes op en neer rijden naar Nederland. Op basis van de gehouden
gesprekken zou het totaal aan importeurs rond de  geschat kunnen worden. Met uitzondering van
Boekarest leveren importeurs veelal direct aan bloemisten. In Boekarest wordt vooral via de
groothandelsmarkt ‘Cosbuc’ handel gedreven.
De concurrentie onder de importeurs blijkt toe te nemen. De meer professionele importeurs ervaren
dit echter niet als een negatieve verandering. Deze toenemende concurrentie leidt namelijk tot een
betere marktwerking waardoor de professionele importeurs zich kunnen profileren van de Roma
zigeuners. Hierbij valt te denken aan aspecten als betere kwaliteit, breder assortiment en service.
Bij deze importeurs is er wel een betalingsprobleem met sommige klanten (zigeuners). Als de Roma
zigeuners bij de importeur komen, dan betalen ze prima op tijd hun rekening, maar na gemiddeld x
gaan ze minder betalen tot en met het moment dat er helemaal niet meer betaald wordt. Dan gaan
deze wanbetalers naar de volgende importeur en doen hetzelfde kunstje. Uiteindelijk komen ze wel
weer terug en betalen ze in het begin erg goed. Toch worden deze wanbetalers teruggenomen,
aangezien elk beetje winst welkom is. Wel moet vermeld worden dat dit niet uitzonderlijk is voor
Roemenie maar dat wanbetalen natuurlijk in meerder landen voorkomt.
Zoals al eerder aangegeven zijn rozen, lelies, chrysanten en gerbera’s de belangrijkste importproducten. Met betrekking tot planten zouden vooral (grote) groene planten geïmporteerd worden
wat sterk samenhangt met het toenemende aantal hotels en bedrijfspanden. Voor het stimuleren
van assortimentsverbreding worden vaak andere nieuwe/nog onbekende variëteiten meegenomen
om te kijken of hiervoor markt is. Naast bloemen en planten worden ook randartikelen zoals
aardewerk en glaswerk geïmporteerd.
De hoge kwaliteit die het Nederlandse assortiment biedt wordt zeer gewaardeerd, maar is vooral ook
een must gezien de manier waarop Roemenen bloemen transporteren. Te weten in kartonnen dozen
of in bossen gestapeld op containers. Als vanzelfsprekend komt dit niet ten goede aan de kwaliteit.
Zeker in het geval van de Roma zigeuners die zelf met niet gekoelde bestelwagens op en neer rijden
tussen Nederland en Roemenië. De bloemen liggen meestal  dagen in een volgepakte (en niet
gekoelde) bestelwagen voordat ze op de plaats van bestemming zijn. Van de kwaliteit is dan meestal
niet veel meer over. Ook de meer professionele importeurs vervoeren hun producten vanuit
kostenbesparing noodgedwongen droog, er kan meer vervoerd worden in dozen, dan op water. Enkel
wanneer er ruimte over is, worden rozen op water vervoerd. Omdat de professionele importeurs
echter gekoeld transporteren, kunnen zij de kwaliteitsvermindering beperken. Naast de problematiek
van het niet goed kunnen transporteren van de waren (gekoeld etc), is er nog een ander groot
probleem en dat is die van de infrastructuur. Het gemis aan goede wegen is groot en heeft effect op
ten eerste de transporttijd, maar uiteindelijk ook op de waren. Door de toetreding tot de EU worden
de wegen wel verbeterd, echter dit zal nog redelijk wat tijd vergen.
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.. Cosbuc market
Roemenië kent één echte groothandelsmarkt midden in het centrum van Boekarest, Cosbuc market.
De spil van het grootste gedeelte van de Roemeense sierteelthandel. Op Cosbuc market wordt  uur
per dag,  dagen in de week handel gedreven maar omdat nieuwe producten midden in de nacht aan
komen, speelt het grootste gedeelte zich af in de vroege ochtenduren. Dat producten midden in de
nacht worden geleverd heeft te maken met het ontzettend drukke wegverkeer overdag. Daar waar je
‘s nacht ongeveer een half uur nodig hebt om van de ene kant van naar de andere kant van Boekarest
te komen, moet je hier overdag rustig , á  uur voor uit trekken.
Lokale producenten maar vooral Roma zigeuners stallen op Cosbuc hun producten uit en verkopen
direct aan bloemisten en kiosk/straatverkopers. Op Cosbuc is veel onderlinge concurrentie. In het
bijzonder tussen de lokale producenten en de zigeuners, maar ook onder de
zigeuners zelf. Door de grimmige en benauwde sfeer zijn er dan ook weinig
(eind) consumenten te vinden. Cosbuc is slechts  hectare groot en is geen
georganiseerde handelsmarkt. Enkele verkopers hebben een vaste en soms
zelfs gekoelde stalling maar het merendeel komt dagelijks zo vroeg mogelijk
naar Cosbuc om een plekje te bemachtigen. Ondanks dat Cosbuc de enige
“groothandels-markt“ is, biedt het geen uitgebreid assortiment en de
kwaliteit van de producten is door het transport laag. Echter, dit geldt voor
heel Roemenië.
Straatverkoop
..
Afzet kwekers
De afzet van de in Roemeens geteelde snijbloemen en potplanten kan verdeeld worden over een
aantal schakels:
 Kwekers leveren aan groothandelaren
 Kwekers leveren aan bloemenwinkels
 Kwekers leveren aan consumenten
Uitgezonderd Boekarest verkopen kwekers hun producten voornamelijk op open markten of aan huis.
Doordat importproducten veel kwaliteit verliezen tijdens het transport is de kwaliteit van de lokale
producten ten opzichte van de import producten relatief goed.
..
Hyper- , super- & bouwmarkten
Het aantal hyper-, super- & bouwmarkten is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Vooral
rondom de steden. Denk hierbij aan Metro, Baumax, Carrefour en Ikea. De meeste vestigingen
verkopen enkel planten. De hoeveelheden en het aanbod verschillen sterk. Doorgaans hebben de
planten een goede kwaliteit bij bezorging, maar door onvoldoende zorg en kennis resulteert dit
uiteindelijk in een slechte kwaliteit en presentatie van de producten in de winkels.
De top  hypermarkten in Roemenië zijn: Carrefour, Kaufland (onderdeel van de Schwarz Group) en de
Franse Louis Delhaize (Cora). De Metro timmert enorm aan de weg en er is zeker potentie voor de
hypermarkt Real (onderdeel van Metro). De eerste Real hypermarkt is in Timişoara geopend, echter de
verovering van de Roemeense markt is bezig.
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Figuur...

Ontwikkeling aantal hyper-, super- en convenience markten
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De verkochte producten zijn meestal niet van lokale afkomst. Sommige lokale producenten zouden
graag aan hyper-, super- & bouwmarkten willen leveren. Echter, dergelijke contracten zijn meestal
buiten bereik omdat de formules veelal met vaste leveranciers vanuit het moederbedrijf werken.
Lokale producenten zoals Ar Flor (omgeving Timişoara) die al eens hebben samengewerkt met hyperen supermarkten hebben doorgaans slechte ervaringen.
De hypermarkten nemen zelf niet de verantwoordelijkheid om de planten te verzorgen, daarmee
wordt bedoeld het “watergeven”. Het is bekend dat de producenten zelf personeel erop uit stuurt of
het personeel van de keten betalen om de planten te voorzien van water. Als ze deze maatregelen
niet treffen, zullen de planten zeker doodgaan en wordt de schuld/verlies bij de producent verhaald.
Al met al is het dus moeilijk om via dit kanaal kwalitatief hoogwaardige producten af te zetten.
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Bloemisten
Het grootste deel van de bloemen en planten in Roemenië wordt via de bloemenwinkels, de markt en
straathandel verkocht. Het assortiment en de aangeboden hoeveelheden van de bloemisten zijn
beperkt, maar het assortiment wordt steeds breder. De kiosken en kleinere bloemenwinkels verkopen
voornamelijk lokaal geteelde bloemen. De grotere, luxe bloemenwinkels (grote steden) voeren een
relatief uitgebreid assortiment inclusief Nederlands product. Voor Nederlandse begrippen zijn veel
aangeboden bloemen al ver in bloei. Bijna alle gekochte bloemen bij de bloemist zijn als geschenk
bedoeld of worden voor het graf gekocht. Het aandeel van de bloemisten in de afzet van potplanten
daalt wel ten gunste van de tuincentra en hyper-, super- & bouwmarkten.
Boekarest kent  gerenommeerde bloemistenketens: ‘Iris’ met  vestigingen en ‘Trias’ met 
vestigingen. Beiden zouden het plan hebben om hun keten verder uit te breiden door middel van
franchise vestigingen door heel Roemenie. Op dit moment is buiten Boekarest alleen in Cluj en TgMure nog een andere bloemistenketen (Magnolia) te vinden;  vestigingen in Cluj en  in Tg-Mure.
Voor alle drie de ketens geldt dat zij zelfstandig snijbloemen en potplanten in Nederland inkopen en
dat zij een moderne uitstraling hebben. Buiten het inkopen voor de eigen vestigingen zouden de
ketens ook regelmatig als soort van importeur functioneren doordat zij voor meerdere bloemisten
afnemen.

.

Tuincentrum
Roemenie kent geen tuincentraketens maar enkel particuliere tuincentra. In Boekarest zijn voor
Roemeense begrippen  grote tuincentra te vinden, te weten ‘Chris Style’ en ‘Eco-horticultura’. Beiden
tuincentra hebben producten van goede kwaliteit en een ruim assortiment. Het personeel is goed
opgeleid en weet dan ook met de juiste verzorging de kwaliteit van de
planten te waarborgen. Het tuincentra ‘Chris Style’ is meer gericht op
kamerplanten en Eco-Horticultura meer op tuinplanten. Chris Style heeft
dan ook een redelijk assortiment in aarde-, glaswerk en andere bijartikelen.
Eco-Horticultura staat niet alleen bekend als de grootste hovenier/
landschapsinrichter van Roemenie maar ook om zijn goede kwaliteit. Het
tuincentrum heeft dan ook al meerdere aanbestedingen voor het aanleggen
van stadsparken voor zich weten te winnen.

.

Consument
Het kopen van bloemen en planten wordt gezien als luxeproduct en zijn dan ook erg duur voor
Roemeense begrippen. Zeker rond piekperiodes, zoals naamdagen, Allerheiligen, einde van het
schooljaar, Valentijnsdag,  maart en  maart zijn de bloemen relatief duur. Bloemen worden vooral
als cadeau gekocht. Het eigen gebruik van bloemen en planten is nog erg laag. Naast de speciale
dagen, zijn er ook nog bepaalde momenten waar bloemen voor gekocht worden, zoals: dopen, grafbegrafenissen en bruiloften. Zeker voor bruiloften wordt er in verhouding veel geld aan de bloemen
uitgegeven.



© Productschap Tuinbouw

..
Distributiestromen
In onderstaande figuur is het distributieschema van snijbloemen en weergegeven. Het schema is
opgezet vanaf de lokale producent tot en met de consument. Het grootste gedeelte van de
snijbloemenproductie wordt via de groothandelsmarkt Cosbuc afgezet.
Figuur ...

Distributieschema snijbloemen in Boekarest
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In de onderstaande figuur is een overzicht weergegeven, waarbij de focus ligt op de import. Boekarest
verhoudt zich ten opzichte van de rest van Roemenië iets anders, door de aanwezigheid van de
Cosbuc markt. De open markt blijft ook buiten Boekarest een belangrijke rol spelen.
Figuur ...

Distributieschema snijbloemen buiten Boekarest
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Hieronder is een vereenvoudigde weergave gegeven van de distributiestroom van potplanten. Mede
door het feit dat er een aantal grote Roemeense telers zijn die een eigen tuincentrum hebben, is de afzet
via dit kanaal het grootst. De afzet via de bouwmarkten is in opkomst. Hornbach heeft in Boekarest
recentelijk een kamerplantenafdeling geopend, dat er goed uitziet. De afzet van de kamerplanten via de
hypermarkten moet nog verbeterd worden. De verzorging laat soms te wensen over.
Figuur ...
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Marktomvang Roemenië
Gebaseerd op de gevoerde gesprekken, zowel in Nederland als in Roemenië is er uiteindelijk een
berekening gemaakt van de marktomvang consumptiewaarde van snijbloemen. Voor  ligt de
consumptiewaarde snijbloemen op  miljoen euro, wat inhoudt dat er gemiddeld per hoofd van de
bevolking ongeveer € , op jaarbasis wordt uitgegeven. Deze €, wordt grotendeels besteed op 
en  maart.
Voor potplanten is eenzelfde berekening gemaakt. Voor  ligt de consumptiewaarde potplanten
op  miljoen euro. Dit komt neer op ruim €, per hoofd van de bevolking. Deze berekening is alleen
voor de consumentenmarkt en niet voor de bedrijvenmarkt (zoals de hotellerie).
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 Toekomst
.
Verwachting Productie
Wat de Roemeense toekomst betreft kan men het volgende zeggen. De omvang van de Roemeense
productie is op dit moment niet groot genoeg om de eigen markt te voorzien. De verwachting voor de
toekomst is niet veel anders. Het importproduct zal belangrijker worden en de vraag naar
verschillende soorten producten zal stijgen, echter vooral de import zal van deze toenemende vraag
profiteren, ondanks het feit dat het aantal hectare sierteeltproductie in Roemenië iets zal stijgen.
Op dit moment is onroerend goed een hot item. De bevolkingsdichtheid is in Roemenië relatief laag,
echter er bestaat wel zeker een probleem met het verkrijgen van land. Steeds vaker wordt land
(lucratief) verkocht aan onroerend goed bedrijven, omdat dat meer oplevert. Het is zelfs zo dat
(glazen) kassen verkocht worden, om vervolgens plat te worden gegooid voor gebouwen. In het
westelijke gedeelte van Roemenië is dit nog een groter probleem; daar zijn veel Italianen die “real
estate” land kopen.

.
Import & export
De import van met name snijbloemen, maar ook kamerplanten zal in de toekomst alleen maar
stijgen. Nederland zal daarbij het belangrijkste exportland zijn. Op dit moment zijn er veel
afzetkanalen en in volume gezien, kleine verkooppunten. Dit zal door herstructurering in de komende
jaren veranderen. Ketens (ook van bloemisten) zullen ontstaan en bestaande breiden zich verder uit.
Als de problematiek in de hypermarkten goed wordt opgepakt (goede verzorging van het product),
dan zal ook dit een belangrijk afzetkanaal worden, voor met name potplanten. Op een enkeling na, is
het voor de Roemeense teler moeilijk of bijna ondoenlijk om uniforme partijen te leveren en dit is een
pré voor Nederland, zeker met het oog op de ontwikkeling van de bouw- en hypermarkten.
De verwachting is dat het aantal importeurs in Roemenië iets zal stijgen, echter een echte bedreiging
zal het niet worden. Het kan zelfs positief voor de markt zijn en wellicht tot een kwaliteitsverbetering
leiden.

.
Consumptieve bestedingen
De consumptie van bloemen en planten zal naar verwachting stijgen in Roemenië. Voor Nederland
houdt dit concreet in dat er meer geëxporteerd zal gaan worden. De groei van de snijbloemen en
kamerplanten zal deels samenhangen met de groei van het besteedbaar inkomen. Het geven van
bloemen en planten of het kopen van deze producten voor eigen gebruik zit niet ingebed in de
traditie, echter wel wordt er voor speciale gelegenheden met name bloemen gekocht.
De uiteindelijke verkoopkwaliteit zal verbeterd moeten worden. Natuurlijk zijn er afzetkanalen die
het aardig doen, echter een deel van de aangeboden producten is wat kwaliteit betreft onder de
maat. Door onwetendheid en het gebrek aan technische ondersteuning zijn de lokaal geproduceerde
bloemen doorgaans van andere kwaliteit dan de Nederlandse.
De verwachting is dat de bestedingen van de snijbloemen op korte termijn zullen stijgen. Ook voor de
kamerplanten verwacht men dat de bestedingen zullen stijgen, met name de bloeiende kamerplant.
Dit zal minder sterk zijn dat de verwachte stijging bij de snijbloemen. Speciale dagen zullen
belangrijker worden en zijn een kans voor de toekomst. Zoals al eerder aangegeven is het geen
traditie om kamerplanten te hebben of weg te geven. Dit zal ook niet van de één op andere dag
veranderen, echter zal een aantal jaren duren voordat dit ingeburgerd zal zijn.
Op het gebied van balkon-&perkplanten en boomkwekerijproducten is het niet de verwachting dat
Nederland een explicietere rol daar in zal spelen. De Roemeense productie, samen met het import-
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product vanuit landen als Italië, maar ook Duitsland en Nederland lijkt voldoende te zijn. Wel is de
verwachting dat deze productgroep gaat stijgen, met name het meerjarige segment. Aangezien de
Roemenen van gemak houden en de meerjarige planten makkelijk te verzorgen zijn, stijgt dit
segment naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst.
Niet alleen de consumentenbestedingen zullen naar verwachting stijgen, twee andere belangrijke
segmenten, de hotellerie en de landschapsarchitectuur, worden belangrijker. Met name het laatste
segment is nu al erg belangrijk en dit zal de eerstkomende jaren ook een belangrijke branche blijven.

.
Belangrijkste steden
Naast Boekarest zijn Timisoara en Arad belangrijke steden. Deze zullen de komende jaren worden
samengevoegd. De dorpen verdwijnen komende  jaar langzamerhand en zullen geannexeerd
worden. Inwoners gaan naar de stad omdat daar de mogelijkheden, wat werk betreft ligt. Er wordt
een stijging van de consumentenbestedingen verwacht in de regio Timis, zelfs een sterkere stijging
dan in regio Boekarest.

.
Speciale dagen
Binnen de verschillende speciale dagen, zijn  en  maart de belangrijkste dagen voor de afzet. Echter
speciale dagen kunnen ook een negatieve uitwerking hebben op de aankopen van de snijbloemen. De
hoge prijzen en relatief mindere kwaliteit heeft effect op de levensduur van de snijbloemen en kunnen ervoor zorgen dat dit een negatieve indruk achter laat bij de Roemeen.
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 SWOT-ANALYSE
Op grond van de resultaten uit deze studie kunnen voor de Nederlandse en Roemeense sierteeltsector
een aantal kansen en bedreigingen op de Roemeense markt geformuleerd worden. Daarnaast komen
een aantal sterke en zwakke punten van zowel de Roemeense als Nederlandse sierteeltsector aan
bod.
Tabel .

Swot Nederland
NEDERLAND

Kansen
 Verbetering infrastructuur Roemenië
 Groei buitenlandse hypermarkten
 Stijgende koopkracht door groei economie
 Kapitaalkrachtige consument

Bedreigingen
 Hoge transportkosten vanuit Nederland
 Groei import andere landen
 Moeilijk om goede partners te vinden

Sterke punten Nederlandse sierteeltsector
richting Roemenië
 breed assortiment, groot aanbod
 uniforme partijen
 met name in wintermaanden goede prijs van
de producten
 know how, teelt, technologie etc

Zwakke punten Nederlandse sierteeltsector
richting Roemenië
 Hoge arbeidskosten in Nederland

Voor de Nederlandse bedrijven die te maken hebben met de Roemeense markt is een aantal kansen,
bedreigingen, sterke en zwakke punten gegeven. Kansen voor Nederland zijn onder andere de
groeiende economie in Roemenië. Ook de verbeterde infrastructuur, die de toetreding tot de EU met
zich meebrengt zal op termijn van voordeel voor Nederland zijn.
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Tabel .

Swot Roemenië
ROEMENIË

Kansen
 Stijgend welvaartsniveau
 Groei balkon-& perkplantenproductie
 Moeilijk te transporteren (sierteelt-)
producten (grote planten)
 Overheidssteun

Bedreigingen
 Hoge energiekosten
 Stijgende arbeidskosten
 Laag besteedbaar inkomen
 Geen steun van de overheid
 Concurrentie importproduct
 Milieuregels worden strenger
 Slechte infrastructuur

Sterke punten Roemeense sierteeltsector
 Goede bodem, grond
 EU-lidmaatschap
 Goed klimaat, veel zonuren
 Arbeidskosten laag, maar stijgend

Zwakke punten Roemeense sierteeltsector

Leveren van uniforme partijen is moeilijk

Weinig kapitaalkrachtig, investeren
daardoor moeilijk

Technologische ontwikkeling gaat langzaam

Samenwerkingsverbanden worden
vermeden

Opvolgingsproblematiek

Verkrijgen van goed personeel



© Productschap Tuinbouw

 Bijlage A
Feestdag

Datum

e Kerstdag

--

Kerstmis

--

Dag van de Grondwet

--

Nationale Feestdag / Dag van de Vereniging

--

St. Andrew

--

Halloween

--

St. Dimitrie

--

St. Anna

--

Maria geboorte

--

St. Alexander

--

Maria Hemelvaart

--

Dag van het volkslied

--

St. Ilie

--

St. Petrus & Paulus

--

Vlaggendag

--

Hemelvaart

--

Kinderdag

--

St. Constantijn en Helena

--

Dag van de Arbeid

--

Pasen

--

St. Jorisdag

--

Festival van de Lente

--

Driekoningen

--

Nieuwjaar

--
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 Bijlage B Foto impressie Roemenië



© Productschap Tuinbouw

