PLANTARIUM

‘Wereldpolitiek drukt
steeds groter stempel op
handel in vaste planten’
De vraag naar vaste planten geeft weinig reden tot ontevredenheid in de sector. De economie groeit en groen staat in de
belangstelling in binnen- en buitenland. Wereldwijde politieke
ontwikkelingen zweven echter als een donkere wolk boven de
markt. Een plaatselijke uitbarsting kan de handel van de ene op
de andere dag ondersteboven gooien.
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T

elers van vaste planten hebben over
het algemeen weinig reden tot klagen,
stelt Aad Vollebregt van Handelskwekerij Gebroeders Van de Reep. “De vraag naar
vaste planten op pot is zeker niet slecht. Over
het algemeen zit de economie in de lift en in
het kielzog ontwikkelt ook de woning- en kantorenmarkt zich. Het gevolg is dat er nieuwe huizen worden gebouwd. Mensen verhuizen en tuinen moeten worden aangelegd. Dat
resulteert weer in investeringen in planten.
Hoveniers maken goede tijden door. Van het

voorjaar heeft iedereen het druk gehad.” Vollebregt constateert daarbij een trend naar grotere potmaten en meer visueel aantrekkelijke
planten.
Naast de pottenteelt worden ook veel vaste
planten uit de volle grond verkocht. De vollegrondsteelt maakt ook een redelijk goede periode door. Veel vollegrondsproducten vormen
het uitgangsmateriaal voor de pottenteelt. Van
de grote afzetmarkten doet Duitsland het goed,
Frankrijk gaat redelijk maar moeizamer en ook
Scandinavië gaat redelijk. Polen wordt steeds
belangrijker aangezien de bevolking snel meer
koopkracht ontwikkelt en geld uitgeeft aan
de tuin. De algemene verwachting is dat deze
markt nog groeimogelijkheden herbergt.

Royal FloraHolland: omzet tuinplanten stijgt
De omzet van tuinplanten bij Royal FloraHolland is dit voorjaar gestegen ten opzichte van verleden jaar. In de periode week 1 tot en met
week 30 nam de omzet met ruim 4,1 procent toe. De afzet in aantallen daalde met ongeveer 4,2 procent. Grote producten als lavendel, Citrus en Mandevilla groeiden in omzet en verkochte aantallen.
Rododendron daalde in zowel omzet als stuks.
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Vollebregt signaleert een aantal factoren die
een stempel drukken op het resultaat. Zo is het
weer altijd een belangrijke factor. “Het zwaartepunt is steeds meer op de dertien weken in
het voorjaar komen te liggen. Als het weer in
de periode een weekend te koud, te nat of te
warm is, scheelt dat zo 10 procent in de omzet.
De afzet in het najaar krimpt nog altijd. Niemand werkt dan nog in zijn tuin, al zou dat
beter zijn voor de plant.”
De retail stelt hogere milieueisen aan producten en dat gaat in de sector niet onopgemerkt
voorbij. Vollebregt krijgt tegenwoordig vaker
vragen over de gewasbeschermingsmiddelen
die worden gebruikt en sommige klanten willen niet dat bepaalde middelen nog worden
toegepast op de producten die zij afnemen.
“Het is een maatschappelijke vraag geworden
waar je gedegen rekening mee moet houden.”

BEDREIGINGEN
Het perspectief van de vasteplantensector
wordt echter ook beïnvloed door een factor
waar de telers en handelaren amper invloed
op hebben: de wereldpolitiek. Henk Raaijmakers, voorzitter van de vakgroep Bomen en
vaste planten van LTO Nederland, heeft diverse voorbeelden gezien. “Rusland ging van het
een op het andere moment op slot. Turkije
deed precies hetzelfde. En dat komt door poli-

tieke ontwikkelingen. Zoiets kan in Azië ook
gebeuren. Als een serieuze verandering plaatsvindt in de politiek, dan kan het zomaar ook
daar gebeuren. Geopolitieke ontwikkelingen
gaan meer en meer een rol spelen bij de afzet
van kwekerijproducten.”
Landen hebben diverse mogelijkheden om
de markt te beïnvloeden. Een mogelijkheid
is om een importboycot in te stellen. Rusland
heeft dit voor een aantal Europese producten
gedaan, maar vaste planten zaten daar niet bij.
Andere mogelijkheden zijn het aanscherpen
van de fytosanitaire eisen, soms zelfs tijdens
het seizoen, waardoor het bijna onmogelijk
wordt te exporteren.

VERENIGD KONINKRIJK
De afzet naar de derde grote markt, het Verenigd Koninkrijk, blijft tot nu toe op niveau,
signaleert Vollebregt. Dat vindt hij opvallend,
want het Britse pond heeft aan waarde verloren ten opzichte van de euro met als gevolg
dat Nederlandse producten 10 tot 15 procent
duurder zijn geworden.
De vraag is of deze markt in de toekomst zo
stabiel blijft. Zowel Vollebregt als Raaijmakers
zien ontwikkelingen die de status van het VK
bedreigen. Het voorgenomen vertrek uit de
Europese Unie maakt de handel onzeker. De
mogelijkheid bestaat dat de Britten in eigen
land goedkoper kunnen produceren als het
pond zwak blijft of verder verzwakt. Daarnaast
leeft onder de Britten het sentiment ‘Koop
Brits’. “De tuincentra spelen hierop in, maar we
merken er op dit moment nog weinig van”, zegt
Raaijmakers.
De Britse brancheorganisatie Horticultural
Trades Association heeft een lijst gemaakt van
onder meer kwekerijen, zelfstandige tuincentra
en tuincentraketens die verklaren geen waardplanten in te kopen uit regio’s in Europa waar
de bacterieziekte Xylella fastediosa voorkomt.
“Die regio nemen ze heel ruim”, stelt Raaijmakers. “Dat ze dit niet doen volgens de spelre-

gels van het vrije handelsverkeer en de afgesproken maatregelen, daar kunnen we het
over eens zijn. Maar als de publieke opinie zich
richt tegen producten uit een bepaalde regio,
dan kun je weinig beginnen tegen deze sentimenten. Of dit een effect heeft op Nederland
is onduidelijk. Op termijn zou het positief voor
ons kunnen uitpakken als de Britten die planten bij ons gaan kopen.”
De sector vreest ook dat de fytosanitaire eisen
mogelijk worden aangescherpt waardoor
export naar het VK lastiger wordt. Anderzijds
kan het zijn dat de Britse productie ernstig
wordt gehinderd doordat het vrije verkeer van
personen uit EU-lidstaten wordt afgeschaft,
waardoor bijvoorbeeld Polen en Roemenen
niet meer in de Britse landbouwsector kunnen
werken. In dat geval zullen de Britten elders
(bijvoorbeeld in Nederland) moeten inkopen.

RUSLAND EN DE VS
De Verenigde Staten zijn eveneens een onzekere factor. De afzet van vaste planten stemt op
dit moment tevreden, zegt Vollebregt. Koersontwikkelingen op de valutamarkt hebben de
euro iets verzwakt ten opzichte van de dollar.
Dit maakt Europese producten goedkoper.
Een onzekere factor blijft echter de voorgenomen protectionistische maatregelen van president Donald Trump. Raaijmakers: “Wordt het
sentiment ‘Amerika eerst’ of valt het mee? Als
we het in de bollen gaan merken, dan volgen
de vaste planten ook.”
Overigens werkt de vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO Nederland aan herstel van
de mogelijkheden voor de Russische markt.
“Bomen en vaste planten vallen niet onder
het importverbod van Rusland, dus we mogen
exporteren, maar de Russische plantenziektenkundige dienst laat nauwelijks import toe.
We hebben onlangs een Russische delegatie
ontvangen om de contacten aan te halen. Op
die manier werken we aan het openen van de
markt voor onze leden.”

Plantverkoop tuincentra
in de lift
De tuincentra hebben een goede eerste
helft van het jaar doorgemaakt. Dat blijkt uit
voorlopige cijfers van Tuinbranche Nederland. De omzet van eenjarige planten steeg
in de zes maanden van 2017 met 9 procent
ten opzichte van 2016. De omzet van meerjarige planten nam met 13 procent toe. De
verkoop van bloemen en planten nam met
6 procent toe. Daarmee groeide de ‘groene’ omzet van tuincentra iets harder dan
de totale markt. In de totale markt nam de
omzet van eenjarigen en meerjarigen met
respectievelijk 11 en 10 procent toe. De afzet
van bloemen en planten daalde met een
procent.
“We zijn heel blij met deze ontwikkeling”, laat
Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland weten. “Vorig jaar was
het allemaal wat minder. We voelden in de
markt wel dat het beter ging en het is mooi
dat het nu ook blijkt uit de cijfers.” Horstra
denkt dat diverse factoren ten grondslag liggen aan de groei. Zo speelt het goede weer
in het voorjaar de sector in de kaart. Tevens
spelen de economische omstandigheden
mee.
Tot slot denkt ze dat de aandacht voor tuinen is toegenomen, mede door promotieacties voor ‘de levende tuin’. Daartoe behoort
onder meer de waterbestendige tuin waarbij
burgers worden gestimuleerd de wateropvangende capaciteit van hun tuin te verbeteren. “In bijvoorbeeld Nieuwegein werkt de
gemeente samen met de tuincentra. Op de
gemeentewebsite wordt verwezen naar die
centra. In de winkel staat een display waarop
wordt uitgelegd wat mensen kunnen doen.”

Vaste planten op lijst
invasieve exoten
De Europese Unie heeft per 1 augustus haar
lijst met invasieve exoten uitgebreid. Dit zijn
soorten die door de EU als uitheems en als
woekeraar worden gezien. Teelt en handel
van deze planten wordt verboden. Op de
meest recente uitbreiding van de lijst staan
enkele soorten die volop werden geteeld
en verhandeld in Nederland. Het gaat om
gewone gunnera (Gunnera tinctoria), zijdeplant (Asclepias syriaca) en fraai lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum).
LTO Nederland, Anthos en Royal FloraHolland proberen langs juridische weg de uitbreiding aan te vechten. Raaijmakers: “We
proberen de regelgeving zo te veranderen
dat de sociaal-economische gevolgen worden meegewogen. De wetenschappelijke onderbouwing van het verbod is bij een
aantal soorten niet of nauwelijks aanwezig.
De onderbouwing is vaak niet eens van Wikipedia-niveau. Waar die onderbouwing ontbreekt, gaan we actie ondernemen.”
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