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Zo ziet de
sierteeltsector
eruit in 2027
Hoe ziet de Nederlandse sierteeltsector eruit in 2027? Dat is de
vraag die Rabobank Nederland zich heeft gesteld. Het antwoord
staat in het rapport ‘Volop kansen voor de Nederlandse sierteelt’.
BloembollenVisie zet vijf belangrijke voorspellingen uit het rapport op een rij.
Wereldwijde groei,
maar Azië groeit het hardst



Wereldwijd stijgt de vraag naar bloemen en planten, zo voorspelt Rabobank. Er bestaat een sterke relatie tussen koopkrachtstijging en groei van bestedingen
in bloemen en planten. Op basis van de verwachte economische groei en de huidige consumptiewaarde verwacht de Rabobank dat de
mondiale consumptiewaarde van bloemen en
planten de komende 10 jaar wereldwijd bijna
50 procent gaat toenemen.
Deze groei is vooral te danken aan Azië. Daar
neemt de consumptiewaarde de komende
tien jaar toe met zo’n 80 procent. De consumptiewaarde in Europa en Noord-Amerika blijft
waarschijnlijk beperkt tot 20 procent. De Rabobank verwacht dat bedrijven in Azië zelf de
groei van consumentenbestedingen gaan invullen. De productie in Azië loopt echter niet continu parallel met de toenemende consumptie.
Dit biedt op korte termijn kansen voor exporterende landen, zoals Nederland, Kenia, Ethiopië
en Colombia. Op lange termijn wordt de Aziatische consumptiegroei wordt opgevangen met
productie in de eigen regio.

Schaalvergroting en
ketenverkorting in Nederland



De huidige organisatie van de keten in
de sierteeltsector gaat de komende tien
jaar op de schop, verwacht Rabobank.
Dat komt door ontwikkelingen op het gebied van
schaalvergroting, samenvoegingen en ketenver-
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korting. Duurzaamheid speelt op alle niveaus een
rol, maar dat zal geen verrassing zijn.
De noodzaak tot samenwerking begint al bij
de veredeling. Kleine veredelingsbedrijven zijn
vaak niet in staat te investeren in biotechnologie door gebrek aan cashflow of technische kennis. Samenwerken is essentieel voor toegang tot
nieuwe technologieën en voor het bestaansrecht van het veredelingsbedrijf. Grote veredelingsbedrijven versnellen deze noodzaak tot
samenwerking, aangezien zij wel beschikken
over de benodigde kennis en de financiële middelen om zelfstandig te investeren in de moderne biotechnologische veredelingstechnieken.
Door het aanbod van meerdere teeltbedrijven
samen te voegen, ontstaan volumes waarmee
telers zelf de verkoop ter hand kunnen nemen.
Dit is een vorm van voorwaartse integratie. In
deze situatie vindt de onderhandeling plaats tussen de samenwerkende telers en de retail over
onder meer de positionering, invulling van het
schap en de prijs. Deze telersverenigingen zijn
nu nog vaak gewasgericht georganiseerd. Verenigingen die zijn ingericht op één gewas bereiken wel kostprijs- en efficiëntievoordelen, maar
blijven door hun eenzijdige assortiment afhankelijk van handelsbedrijven. Voorwaartse integratie kan alleen succesvol zijn bij verenigingen
met een breder assortiment. Het samenbrengen van producten is noodzakelijk om voldoende assortiment te bieden voor de retail.
Handelsbedrijven kopen steeds vaker hun bloemen bij vaste leveranciers. De handel voegt
Nederlandse en importproducten samen tot
een geschikt assortiment voor het gekozen
retailkanaal. Het samenstellen van boeketten
of inspelen op retailacties is onderdeel van het

aanbod. Deze ontwikkeling valt onder achterwaartse integratie. De bloemen- en plantensector is zo divers dat ook in het handelskanaal
specifieke nichespelers (bolbloemen, snijgroen,
perkplanten) blijven bestaan, maar het aantal
bloemen- en handelsbedrijven loopt sterk terug.
Het verkoopkanaal voor de supermarkten wordt
al voor tachtig procent bediend door enkele grote handelspartijen.

Online verkoop naar
dertig procent



Rabobank heeft hoge verwachtingen
van online-verkoop. Op dit moment
lopen de aankopen van bloemen en
planten via internet uiteen van drie procent
in Duitsland tot 14 procent in het Verenigd
Koninkrijk. Op basis van de groeicijfers van
belangrijke webshops verwacht Rabobank dat
het aandeel online over tien jaar is gegroeid tot
dertig procent van de totale sierteeltverkoop.
Bij die aankopen via webshops spelen mannen een groter rol dan bij aankopen via een
fysiek kanaal. Vrouwen zijn verantwoordelijk
voor tachtig procent van de aankopen via de
supermarkt, bloemist, kiosk of tuincentrum. Uit
marktonderzoek in Duitsland bleek onlangs dat
73 procent van de online-aankopen op sierteeltgebied door mannen is verricht.
Het consumentengedrag wordt sowieso minder voorspelbaar. Het is de ene keer gericht op
een lage prijs en de andere keer op een bijzonder product, ongeacht de prijs. Op grond van het
huidige en te verwachten consumentengedrag
ontstaan er in de sierteelt drie hoofdketens:
• De keten die is gericht op afzet naar de bloemisterij en vakhandel;
• De keten die is gericht op afzet naar de retail;
• De keten die is gericht op afzet via internet.
De Rabobank verwacht dat de marktomvang
van deze drie ketens in Europa over tien jaar
ongeveer gelijk zal liggen op dertig procent. Tien
procent vindt via overige kanalen een weg naar
de consument.
De visie is opgesteld door sectorspecialist tuinbouw Arne Bac en Lambert van
Horen, analyst fresh produce, beiden van
Rabobank Nederland. Het volledige rapport staat op https://www.rabobank.nl/
bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/sierteelt-kansen-voor-ondernemers/

Nieuwe klanten op de markt



Over tien jaar is er een nieuwe generatie met koopkracht; de millennials.
Zij zijn geboren tussen 1985 en 2000.
Deze kopers zijn thuis in online winkelen, hebben een betalingsapp op hun telefoon en zijn
minder winkeltrouw dan eerdere generaties.
Inspelen op hun behoefte biedt kansen. Millennials willen gemakkelijke producten (verpakking, naoogstbehandeling), zijn gevoelig voor
beleving (luchtzuivering, werksfeer en arbeidsomstandigheden), willen veel keuzevrijheid
(seizoenen, samenstelling, biologisch) en zijn
vertrouwd met technologische vernieuwing
(bestelling, betaling verzorging).
Anderzijds denkt Rabobank dat de oudere consument, de baby boomers, geboren tussen 1950
en 1960 ook niet moeten worden vergeten. Deze
groep stopt de komende tien jaar met werken
en als zij straks vaker thuis zijn, zullen ze waarschijnlijk meer geld aan bloemen en planten
besteden.

Nederlandse aandeel
daalt verder



Het belang van Nederland in de handel en productie van bloemen en planten neemt verder af. Het aandeel van
Nederland in de wereldwijde snijbloemenexport is de laatste tien jaar gedaald van 50 procent in 2005 naar 43 procent in 2016 en dat zal
nog verder afnemen naar 35 procent in 2027.
De daling wordt deels veroorzaakt doordat groei
van de sector buiten Europa plaatsvindt. Transport van eindproducten (bloemen en planten
in dit geval) naar andere continenten is geen
duurzaam bedrijfsmodel. Rabobank houdt er
rekening mee dat productie meer en vaker in de
regio plaatsvindt. Voor Nederland verwacht de
bank dat slechts een beperkt groeiende exportstroom van eindproducten naar bestemmingen
buiten Europa. Aangezien de laagste consumptiegroei juist in Europa wordt verwacht, daalt het
Nederlandse aandeel van de mondiale productie en handel verder. Dat betekent echter niet
dat de absolute productie van Nederland daalt.
Toch ziet de bank kansen. Internationalisering
draait tegenwoordig niet alleen om de export
van eindproducten. Ook de export van uitgangsmaterialen, productiemiddelen, kennis en diensten heeft een vlucht genomen. Azië heeft op dit
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