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Bloembollenexport is wereldhandel
De Nederlandse handel in bloembollen is wereldwijd georiënteerd en de bloembollen worden naar
alle uithoeken van de wereld geëxporteerd. In 2014 is de exportwaarde met bijna 10% gestegen.
Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van Nederlandse bloembollen met een aandeel van 20%.
Voor 2015 wordt een licht groei van de exportwaarde geraamd.

Handelsbalans ontwikkelt zich positief
De handelsbalans is in 2014 met bijna 10% toegenomen tot € 1,1 mld. De ontwikkeling van de
handelsbalans was nagenoeg gelijk aan de exportontwikkeling. De import van bloembollen was
namelijk relatief beperkt en nauwelijks van invloed op de handelsbalans. Ongeveer 60% van de
bloembollen werd afgezet binnen de EU en 40% daarbuiten. In vergelijking met andere agrarische producten was het aandeel dat buiten de EU-landen werd afgezet relatief groot. De import
was gering en er werden meer bollen van buiten de EU geïmporteerd dan van binnen de EU. Dit
heeft te maken met het feit dat op het zuidelijk halfrond de teeltseizoenen tegenovergesteld zijn
en deze bollen geschikt zijn als uitgangsmateriaal voor de teelten in Nederland. De wat betere
economische situatie in de wereld en de gunstige koersverhoudingen tussen de euro en de Engelse pond en de euro en de dollar waren van invloed op de gunstige cijfers.

Een vijfde van de bloembollenexportwaarde naar Duitsland
Ongeveer een vijfde van de waarde aan bloembollen is in 2014 geëxporteerd naar onze oosterburen. Met een exportwaarde van € 232 mln. groeide de export naar Duitsland met 6%. Bij andere
producten was het belang van Duitsland veelal hoger. Er zijn veel landen met een behoorlijk aandeel in de export van bloembollen. Door deze spreiding heeft deze branche een goed mechanisme om mogelijke incidenten op bepaalde markten het hoofd te bieden. Opvallend is het belang
van verre bestemmingen zoals de VS, die de tweede exportbestemming is van bloembollen. Ook
in China heeft de bloembollenhandel een goede afnemer met zo’n 5% van het totaal. De voornaamste groei tussen 2013 en 2014 is gerealiseerd in de export op het VK. De exportwaarde
groeide met € 30 mln., wat een stijging van 40% betekende. Ook de export naar Polen en Zweden groeide sterk. Bij de importlanden vallen Taiwan en Thailand op. Binnen de productgroep
bollen valt namelijk ook de codering op voor ‘orchideeën in bloei of in blad’. Taiwan en Thailand
zijn bekende landen waar uitgangsmateriaal voor de Nederlandse orchideeënteelt vandaan komt.
Brazilië en Chili zijn landen waar het uitgangsmateriaal voor de bollenteelt vandaan komt.

Import van bloembollen in Duitsland gedomineerd door Nederland
De import van bloembollen op de Duitse markt werd gedomineerd door Nederland. Vanuit andere
landen werden nauwelijks bloembollen geïmporteerd. 1

Deze uitgave is tot stand gekomen ter gelegenheid van de Internationale Grüne Woche Berlin. Voor meer informatie en de cijfers, kijk op
www.agrimatie.nl.

Verwachtingen licht positief voor 2015
De exportontwikkeling voor bloembollen lijkt licht positief uit te vallen voor 2015. Hoewel de
exportwaarde van bloembollen volgens het CBS voor de eerste 7 maanden nog een daling van
1% toonde, is de verwachting dat de exportwaarde in de tweede helft van het jaar toeneemt.
Door een verlate maar iets betere oogst dan vorig jaar en bij overall gelijkblijvende bollenprijzen
moet een kleine waardestijging van de export over 2015 mogelijk zijn. De blijvende gunstige
koersverhoudingen en licht betere economische situatie in de wereld zijn hierbij aanjagers.
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