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In lijn met de dalende markt van fast moving consumer goods (FMCG) en de versmarkt daalden de
sierteeltbestedingen in de periode juli 2014 tot juni 2015 met 5,9% t.o.v. 2014. De o
oorzaken hiervan
zijn het dalend aantal winkelbezoeken en de zwakke economische conjunctuur.
uur.
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Sierteeltbarometer
'e hierboven vermelde verbruikscijfers kunnen Ze linken
aan de resultaten van de $9BS-sierteeltbarometer. 'e
barometer geeft een idee van de evoluties op bedrijfsniveau. 'ie leerde ons dat de boomkZekerij- en bloemisterijsector in het tZeede kZartaal van 2015 af te rekenen
hadden met een omzetdaling van respectievelijk 46% en
30%. ,n de ʖguur is te zien dat de besteding per capita voor
bomen en tuinplanten tot juni 2015 is gedaald naar 3 euro
het niveau van 2004 . 2ok de perkplantenbestedingen 4
euro zitten in een constant dalende lijn. ,n 2004 bedroeg
de besteding aan perk- en balkonplanten nog 12 euro per
capita. Q
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