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ONGUNSTIGE
ONTWIKKELING
EXPORT
Wie aanwezig was op de producentenbeurs van
5 augustus ll. of op de aansluitende studiedag
kon heel wat zien en bijleren! De beurs was
met ruim 70 standhouders en een breed
zomer- en najaarssortiment het bezoeken
waard. Aandacht voor handelsactiviteiten is
meer dan noodzakelijk gezien de ongunstige
exportontwikkeling.
Koen Tierens, secretaris AVBS
Exportverlies van 3,7%
Vanaf augustus komt de sierteelthandel terug op gang.
Het voorjaar was niet denderend zo tonen de Eurostatcijfers aan (*). Onze belangrijkste handelspartner Nederland tekende tijdens de eerste 5 maanden van 2015 voor
35% minder afzet. Let wel, dit erg hoge verval is vooral
het gevolg van de bizarre exportsituatie voor snijrozen
en –anjers naar Nederland die elk ruim 90% verlies lieten
optekenen. En aangezien het absolute waardebedrag voor
beide producten samen normaal op ruim 50 mio euro ligt,
vertekent dit onze exportcijfers enorm. Zonder deze twee
producten stellen we voor het eerste kwartaal globaal toch
een exportverlies van 3,7% vast. Bijna 2% hiervan situeert
zich in de boomkwekerijsector (rozen, bosgoed, kerst- en
fruitbomen alsook overige) en 5,5% in de bloemisterij
(azalea, rhododendron, bollen en knollen alsook kameren perkplanten). Enkel de jongplantensector (zaaigoed en
stekken) zorgt er met een stijging van 7,5% voor dat onze
totale sector ‘slechts’ het hierboven aangegeven verlies van
3,7% optekent. Rode draad is echter dat boomkwekerij en
bloemisterij en dan vooral de kamerplanten en perkplanten
geen goede exportstart kenden!
Gelukkig was er naast bovenstaande negatief nieuws ook
een positieve exporttrend door de positie van het Britse
daar pond en de heropleving van de economie in Groot-Brit-

tannië en ook elders in de Unie met als gevolg iets meer
consumentenvertrouwen. Mede hierdoor steeg onze ‘echte’
(lees zonder snijbloemen) export naar de UK met 30% en
naar Zwitserland met ruim 13% gedurende de eerste vijf
maanden van 2015 (tegenover 2014). Andere opvallende stijgers waren Turkije en Letland, beide met 50%. Zij
vangen vermoedelijk een deel van de handel op die voor de
Rusland/Ukraïne-situatie naar die landen ging. Toch was
er ook minder goed nieuws, want de Belgische export naar
andere traditioneel belangrijke handelspartners liep dan
weer wel achteruit: Frankrijk min 4,5%, Duitsland min 9%
en Italië min 7,5%.
Vingers aan de pols houden
Door de snelle veranderingen op de Europese en wereldmarkt is het noodzakelijk voor productiebedrijven om
voeling te houden met de markt. Dit kan nergens beter
dan op vakbeurzen, maar ook bij de afnemers. In die zin
was het huwelijk tussen de AVBS-producentenbeurs en de
studiedag potplanten logisch. Dit vertaalde zich ook in ruim
70 standhouders én heel wat belangstelling van handelszijde op de beurs. Wij hopen dat de komende weken deze en
andere beurzen waar heel wat Vlaamse bedrijven aanwezig
zullen zijn de handel het nodige leven in zullen blazen. Een
oproep dus om op 26 augustus in ons eigen land FLORALL
te bezoeken, maar even goed de komende weken ook
vakbeurzen in andere landen zoals Plantarium en Groot*URHQ3OXVLQ1HGHUODQG6LEʗRZHUVLQ5XVODQG*UHHQLV
Life in Polen of Elmia Garden in Zweden niet uit het oog te
verliezen.
Neem zeker ook een kijkje op de speciale export website
van VLAM (export.vlam.be). Deze url ging van start eind
HQPRHWLQJHW\SWZRUGHQ]RQGHUSUHʖ[ZZZ'HVLWH
is dan ook enkel toegankelijk voor bedrijven, maar nog te
weinig bekend misschien omdat ze bewust niet kan gevonden worden via google. Typ gewoon ‘export.vlam.be’ binnen
de adresbalk van je browser en vind een schat aan inforPDWLH]RDOVODQGHQʖFKHVYDNEHXUVGDWDI\WRVDQLWDLUHHLVHQ
voor bepaalde exportregio’s en ook verslagen van recente
beursprospecties van VLAM of info over vakbeurzen waar
VLAM de komende maanden aanwezig zal zijn. Q
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