De laatste jaren kochten steeds minder Belgen
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juni 2014 is het aantal kopers voor het eerst
gestabiliseerd. De meeste kopers vonden we
vroeger terug bij de pure snijbloemen
maar nu
jblo
kiest de Belg vaker voor langer
houdbare
anger hou
producten zoals kamerplanten.
rplanten.
anten.

S

© W. De Geest

AANTAL
SIERTEELTKOPERS
STABILISEERT

C
op
yr
ig
ht

De totale sierteeltbesteding in België bedroeg in de periode
juli 2013 tot juni 2014 in totaal 367 miljoen euro of zo’n 40
euro per capita. De gemiddelde Belg gaf in de periode juli
2013 tot juni 2014 dus opnieuw 5% minder uit aan sierteeltproducten t.o.v. de vergelijkbare periode het jaar voordien.
De daling was groter in Wallonië (-10%) dan in Vlaanderen
(-3,5%). In Brussel stegen de sierteeltbestedingen zelfs
(+3%).
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De bloemenwinkel die
e in het vverleden veel terrein verloren
heeft, stabiliseert nu op 35%
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ook marktleider. Het tuincentrum is een groeier en is met
een marktaandeel van ruim 23% het tweede belangrijkste aankoopkanaal. De supermarkt schommelt rond een
aandeel van iets meer dan 13%. De rechtstreekse verkoop
via de producent/kweker groeide door de crisis tot bijna 7%
marktaandeel in 2012 maar deze groei is nu voorbij.
Ouderen haken af, interesse jongeren stijgt
Ouderen besteden traditioneel het meest aan bloemen en
planten. Net deze belangrijke klantengroep haakt de laatste
jaren af. Hoopgevend is dat de interesse van jongeren wel
stijgt, en dat zijn de toekomstige klanten. Vooral bij de actieve jongeren zien we het aantal kopers stijgen. Q
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