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BELGISCHE EXPORT VAN SIERPLANTEN
IN 2015

Willy De Geest
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Uit de overzichtstabel van de Belgische
export in 2015 zien we een algemene daling van de exportwaarde van
sierplanten en boomkwekerij met meer
dan 20% tegenover 2014. Maar in deze
cijfers zijn ook snijbloemen vervat en
die geven een zwaar vertekend beeld
van de cijfers. Dit vertekend beeld
heeft veel te maken met de snijbloemen die via Belgische luchthavens
Europa binnenkomen en rechtstreeks
naar Nederland worden doorgevoerd.
Dit wordt ook duidelijk in de rubriek
‘Exportcijfers exclusief Nederland’. Hier
zien we een stijging van de snijbloemeloemenexport in 2015 tegenover 2014.
14. Indien
dien
we trouwens in onze exportcijfers
rtcijferss gee
geen
rekening houden met de
e uitvoer
oer naar
Nederland, dan zien we een
n stijging van
de globale export met 3 % t.o.v. 2014 en
met 0,7 % t.o.v. 2010.
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Uit de volledige exportcijfers over 2015 kunnen we opmaken dat onze sierteeltrteeltelt- en
boomkwekerijsectoren hun export het voorbije jaar vrij stabiel hebben kunnen houden als we de
belangrijkste sectoren bekijken.

V Perkrk- en balkonplanten kregen na jaren van stijgende export in 2015 af te rekenen met een
opmerkelijke
exportdip met bijna 25%.
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Al deze observaties bevestigen dat de
Vlaamse sierteeltsector sterk innovatief
is zoals blijkt uit onze exportcijfers voor
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Zaaigoed maar vooral
ooral stekken kenden
kend
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groep Azalea en rhododendron
dendro kon zich
handhaven en bollen knollen
ll kenden
een gevoelige stijging t.o.v. 2014. De
exportwaarde van de boomkwekerij
steeg globaal met 5% tov. 2014 maar
de boomkwekerij heeft deze groei te
danken aan de fruitbomenexport, een
KHHOVSHFLʖHNSURGXFWYDQHHQEHSHUNW
aantal telers. Alle andere boomkwekerijsectoren zitten in lichte daling of
blijven status quo.

VDe export van azalea en rhodododendron steeg de laatste vijf jaar met bijna 11% maar daalde
sinds 2014 lichtjes en stabiliseert.
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EXPORT BELGISCHE SIERTEELTPRODUCTEN EN BOOMKWEKERIJ 2015 IN EURO
UITVOER WERELD
2010

UITVOER WERELD (EXCLUSIEF NEDERLAND)

2014

2015

2015
t.o.v.
2014
in %

2015
t.o.v.
2010
in %

2010

2014

2015

2015
t.o.v.
2014
in %

2015
t.o.v.
2010
in %

43.995.249

31.967.423

17.477.660

-45,33%

-60,27%

snijgroen

5.503.366

11.452.513

6.325.364

-44,77%

14,94%

zaaigoed

37.257.341

54.345.649

56.950.784

4,79%

52,86%

zaaigoed

10.312.228

19.518.443

21.171.076

8,47%

105,30%

stekken

33.425.730

38.408.256

51.195.638

33,29%

53,16%

stekken

16.493.281

18.628.423

19.897.262

6,81%

20,64%

azalea en rhododendron

28.040.823

31.302.815

31.045.156

-0,82%

10,71%

azalea en rhododendron

24.199.573

22.696.241

23.073.882

1,66%

-4,65%

bollen en knollen

27.450.521

19.859.577

28.513.147

43,57%

3,87%

bollen en knollen

20.718.767

17.747.977

19.867.752

11,94%

-4,11%

boomkwekerijen

120.281.037

126.161.182

132.719.399

5,20%

10,34%

boomkwekerijen

113.636.607

117.716.317

123.409.824

4,84%

8,60%

3.533.362

3.408.030

3.374.503

-0,98%

-4,50%

boomkwekerij_rozen

3.221.932

3.310.273

3.167.188

-4,32%

-1,70%

bosplantsoenen

20.448.069

24.476.962

23.343.227

-4,63%

14,16%

bosplantsoenen

18.985.741

23.762.874
874

222.839.450

-3,89%

20,30%

overige boomkwekerijen

63.814.705

66.472.221

63.284.855

-4,80%

-0,83%

overige boomkwekerijen

61.288.596

61.937.441
37.441

59.098.460
59.098.4

-4,58%

-3,57%

kerstbomen

20.862.640

15.420.819

15.789.609

2,39%

-24,32%

13.126.853
13.126.85

-0,28%

-32,22%

fruitbomen

11.622.261

16.383.150

26.927.205

64,36%

131,69%

113.471.574

94.932.326

93.576.537

-1,43%

-17,53%

perk en balkonplanten

59.311.428

70.417.341

53.423.109

-24,13%

-9,93%

SIERTEELT TOTAAL
EXCL. SNIJBLOEMEN

463.233.703

467.394.569

464.901.430

-0,53%

0,36%

snijbloemen

185.158.082

212.895.084

76.418.679

-64,11%

-58,73%

2.221.227

3.901.209

2.871.240

-26,40%

29,26%

snijbloemen_rozen

103.680.202

149.321.180

14.220.411

-90,48%

-86,28%

overige snijbloemen

79.256.653

59.672.695

59.327.028

-0,58%

-25,15%

SIERTEELT TOTAAL

648.391.785

680.289.653

541.320.109

-20,43%

-16,51%
1%

anjers

fruitbomen

15.542.340

25.177.873
25.17

62,00%

133,68%

83.650.985

83.796.293

0,17%

-19,54%

perk en balkonplanten

45.048.522
48.522

47.765.4
47.765.495

46.878.739

-1,86%

4,06%

snijbloemen

37.863.670

29.944.310

36.104.012

20,57%

-4,65%

1.234.040
040

532.432

812.702

52,64%

-34,14%

snijbloemen_rozen
emen_rozen
ozen

11.15
11.150.497

7.711.618

10.436.165

35,33%

-6,41%

overige snijbloemen
overi
loemen
men

25.479.133

21.700.260

24.855.145

14,54%

-2,45%

SIERT
SIERTEELT
TOTAAL
L

377.923.396

369.120.704

380.524.204

3,09%

0,69%

VDe Vlaamse jongplantensector doet het in de exporttabellen zeer goed.
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Kamerplanten wisten zich te handhaven
ndhaven
in vergelijking met 2014 en de
e perk-- en
balkonplanten kenden een gevoelige
lige

13.163.389

10.774.649
4.649

anjers

het uitgangsmateriaal / de jongplanten
die de basis vormen van de producten
van siertelers in een groot stuk van
West-Europa en ver daarbuiten.

19.365.689

104.147.382
4.147.382

kamerplanten

ig
ht
A

kamerplanten

kerstbomen

Zonder snijbloemen meegerekend
kwam onze totale export in 2015 uit op
een totale waarde van 464,9 mln euro of
een lichte daling met 0,5% t.o.v. 2014.
In volgende nummers bekijken we de
export van de verschillende sectoren
van naderbij. Q
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VB
S

snijgroen

VDe export van boomkwekerijproducten steeg in 2015 met meer dan 5% en
ligt 10% hoger dan in 2010. De fruitbomen zorgden voor de exportgroei in
2015.
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