MARKT

Rabobank heeft gemaakt.

Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw bij Rabobank Nederland.
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H

et was monnikenwerk, maar het is
de specialisten van Rabobank in
samenwerking met Royal FloraHolland gelukt: zij hebben alle exportstromen in
de sierteelt in kaart gebracht. Op deze World
Floriculture Map staat in dikke en dunne pijlen uitgetekend hoe de handelsstromen lopen
van snijbloemen, bloembollen, uitgangsmateriaal en pot- en perkplanten en boomkwekerijgewassen.
Uit de kaart blijkt dat Nederland nog steeds
de spil is in de wereldwijde handel in sierteeltproducten. Maar de rol verandert. In 2015 verliep ruim 43 procent van de handel in snijbloemen, potplanten, bloembollen en overig groen
via ons land. In 2005 ging nog de helft van de
wereldwijde sierteeltexport via Nederland.
De landen die aan marktaandeel van Nederland afsnoepen zijn de zogenoemde evenaarlanden: Ethiopië, Kenia, Colombia en Ecuador.
Het aandeel van deze landen samen is inmiddels 44 procent. Colombia is met een aandeel
van 15 procent de grootste speler.
Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw (met als
specialisatie de sierteelt- en fruitketen) van
Rabobank Nederland, kan de opkomst van
deze landen verklaren. “De kwaliteit van deze
bloemen is goed en de producenten hebben
te maken met lage kosten voor loon en energie. Met geconditioneerde zeecontainers kunnen zij bloemen in twee weken naar Engeland
brengen en dan komen ze bij wijze van spreken
net zo goed uit de container als ze erin gingen.”
Het is niet zo dat de opkomst van deze
evenaarlanden volledig ten koste is gegaan
van de Nederlandse teelt. De totale markt voor
snijbloemen is in de periode 2005 tot 2015 ook
toegenomen. De export uit Nederland is in
die periode gegroeid, maar die groei is niet zo
groot geweest in de andere landen.
Het areaal waarop in Nederland snijbloemen
wordt geteeld, is daarentegen gestaag gedaald.
Die areaaldaling is ten dele opgevangen met
een hogere productie per hectare, maar in
totaal produceert de sector dus minder stelen. Ook het aantal ondernemers is afgenomen. “Het gevolg is dat er minder spelers in de
markt zijn die met elkaar concurreren. Het rendement van de ondernemer neemt weer toe na
jarenlang onder druk te hebben gestaan”, zegt
Bac.
De opkomst van producten uit andere delen
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van de wereld hoeft niet per se negatief te zijn.
Nederland profiteert mee, denkt Bac. “Een boeket bij de bloemist in Londen of Parijs bestaat
uit bloemen uit Nederland, Colombia en Afrika. Die mix zorgt ervoor dat de producten
elkaar versterken.”

INTERNET
Uit de cijfers van Floriculture World Map blijkt
dat internet voor snijbloemen het snelst groeiende afzetkanaal is. In het Verenigd Koninkrijk
is de verkoop via de digitale snelweg bijvoorbeeld al goed voor 10 procent van het totaal.
Het snelst dalende afzetkanaal is in de meeste
landen de bloemist, maar Bac plaatst daar een
kanttekening bij. “Internet is voor een aantal
bloemisten een alternatief verkoopkanaal. Een
deel van de internetverkopen verloopt via de
webshops van bloemisten.”
Bac verwacht dat de verkoop via webshops verder gaat toenemen. De tijd is er rijp voor. “We
hadden vijf jaar geleden niet gedacht dat een
vaas bloemen, inclusief water, in een doos kan
worden bezorgd. Er zijn bedrijven die rozen
per post verzenden in een pakket dat bij jou
door de brievenbus kan. De belemmeringen
verdwijnen in hoog tempo.”
Diverse bedrijven bieden op dit moment bloemen aan via internet. Een dominante speler is
er nog niet op de internationale markt. Bac verwacht daar een strijd. “De vraag is wie de Alibaba van de sierteelt wordt. Vers verkopen via
internet is een sterk groeiend businessmodel.
We verwachten dat toetreders van buiten de
sector dit zullen ontsluiten. Dat spel gaat nu
gespeeld worden.” Bac sluit zelfs niet uit dat
Alibaba die speler zal zijn omdat de Chinese

‘Vers verkopen via internet
is een sterk groeiend
businessmodel’

internetgigant inmiddels ook verse producten
verkoopt waaronder bloemen.
Bac denkt dat Royal FloraHolland op internetgebied ook een rol kan spelen. De herpositionering van de veilingcoöperatie die nu
gaande is, kan zorgen voor een sterke positie. Royal FloraHolland heeft toegang tot vrijwel alle teeltgebieden, beschikt over een sterk
logistiek systeem en kan de sleutelpositie in de
sierteelthandel behouden, zo redeneert hij.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid wordt eveneens een steeds
belangrijker thema. “We zien het al in de voeding”, zegt Bac. “En de sierteelt is het volgende.
Dat leid ik af uit de gesprekken die ik heb met
de vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties. Die beweging is al ingezet met
het pact dat Albert Heijn, Jumbo en Aldi hebben gesloten met Greenpeace en Natuur en
Milieu.”
De sierteelt kent nog geen wereldwijd duurzaamheidscertificaat en dat ziet Bac als een

hindernis die nog moet worden genomen.
Nederland heeft, met zijn teelt onder glas, wel
een goede uitgangspositie om te excelleren in
milieuvriendelijke teelt.
In het verlengde van de vraag naar meer duurzaamheid, kan de vraag naar lokaal geteelde
bloemen een rol gaan spelen. Bac: “Het is de
vraag hoe lang men nog accepteert dat een
bos bloemen de wereld wordt overgevlogen en
voor 2,50 Pond in een Londens schap komt te
liggen.”
De totale wereldmarkt voor sierteeltproducten blijft wispelturig, meent Bac. Die kwetsbaarheid heeft te maken met economische
ontwikkelingen, protectionisme, de olieprijs
en valutakoersen. De wereldwijde sierteeltexport is hierdoor de afgelopen jaren niet gestaag
gegroeid, maar gaat sterk op en neer. De export
naar Rusland staat bijvoorbeeld sinds de roebelcrisis onder druk, terwijl de Verenigde Staten door economische groei juist meer producten afnemen. De toekomst van de afzet naar
het Verenigd Koninkrijk is nog ongewis. Bac
denkt dat de economie in de UK een ‘dreuntje’
krijgt van de Brexit, al was het maar vanwege
de valutakoersen.
Ondernemers moeten zich aanpassen aan
deze nieuwe werkelijkheid meent Bac. “Je
moet een terugvalscenario hebben. Specialiseren is goed, maar zorg dat je je niet focust op
één afzetmarkt. Probeer dat risico te spreiden
naar andere markten of producten. Of je moet
in staat zijn om een prijsdaling van 20 procent
op te vangen, zonder dat je bedrijf omvalt.”
De World Floriculture Map is voor klanten op te
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