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Uitdagingen in groeiende
Mexicaanse sierteelt
Het Mexicaanse ministerie van Landbouw

Mexico in het kort

ziet mogelijkheden om de teelt en export

De Mexicaanse bevolking telt rond de 123
miljoen inwoners. Mexico is de vijftiende
economie in de wereld (Nederland staat
op de zestiende plaats) en na Brazilië de
grootste markt van Latijns-Amerika.
Het gebied tussen de steden Guadalajara, Monterrey en Mexico-Stad wordt de
gouden driehoek genoemd. Niet alleen
vormt dit gebied het hart van het land,
hier worden de meeste goederen en
diensten geproduceerd en vindt 70 procent van de buitenlandse handel plaats.
De internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) heeft vorige maand een rapport
gepresenteerd over Mexico en concludeert dat de economie van Mexico sterk
groeit. De productiviteit neemt toe door
hervormingen en investeringen van de
overheid. De verschillen tussen rijk en arm
blijven echter groot.
Ook Mexico heeft de economische crisis
gevoeld. Maar de koopkracht is niet zo
hard gedaald als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. De economie herstelt zich
nu en groeit harder dan die van Brazilië.

van bloemen uit te breiden. Ze zoeken daarvoor partners in Nederland. De Nederlandse bollensector ziet kansen, maar plaatst ook
kanttekeningen. ‘Je moet niet denken dat je
daar ‘even’ een business op zet.’
Tekst: René Bouwmeester
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exicanen houden van bloemen. Het
land kent veel feestdagen en al die
dagen worden gevierd met bloemen.
De belangrijkste bloemendagen zijn Valentijnsdag, Moederdag, Allerheiligen (1 november), Allerzielen (2 november) en de dag van de
beschermheilige van Mexico, Onze-Lieve-Vrouw
van Guadalupe (12 december).
Het Mexicaanse ministerie van Landbouw verkent de mogelijkheden om deze bloemenliefde
om te zetten in een bedrijfstak met betere exportmogelijkheden. De Nederlandse overheid springt
hierop in om zo kansen te creëren voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hield in
januari een bijeenkomst voor zo’n dertig ondernemers uit de sierteeltsector en de tuinbouwtoeleveringsbranche. Het doel was de kansen op de
Mexicaanse markt in kaart te brengen en te kijken
hoe die kansen kunnen worden verzilverd in een
samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld een
programma in het kader van Partners for International Business. Dit is een programma van het
ministerie van Buitenlandse Zaken om Nederlandse bedrijven in het buitenland te positioneren. Er zijn diverse marktverkenningen geweest
waarbij onder meer Wageningen UR betrokken
was. Mexico heeft vrijhandelsakkoorden met 46
landen, waaronder Nederland.

BLOEMENINDUSTRIE
De Mexicaanse overheid heeft een aantal redenen om meer werk te willen maken van de sierteeltsector in eigen land. Zo is de economie van
Mexico de afgelopen jaren gegroeid met enkele
procenten per jaar. De groei is over een periode
van tien jaar groter geweest dan die van Neder30 • BLOEMBOLLENVISIE • 2 februari 2017

land, maar de pieken en dalen waren eveneens
extremer. Het besteedbaar inkomen per huishouden is in dezelfde periode eveneens toegenomen.
De Mexicaanse middenklasse neemt toe.
Mexico beschikt al over een omvangrijke bloemenindustrie. De meeste bloemen die de Mexicanen kopen, komen dan ook van eigen bodem.
Het Mexicaanse areaal beslaat zo’n 20.000 tot
25.000 hectare, voornamelijk in de open lucht.
Het klimaat rond de hoofdstad Mexico-Stad is
het meest geschikt voor sierteeltproductie. De
helft van het teeltoppervlak bevindt zich in het
gebied ten noorden van Mexico-Stad, maar ook
ten zuiden van de hoofdstad wordt aan sierteelt
gedaan. Andere delen van het land zijn minder
geschikt voor teelt.
De variatie aan bloemen die de Mexicanen
telen is groot: van aster tot strelitzia. Er is ook
een markt voor bol- en knolgewassen als tulp,
lelie, narcis en hyacint. De productie vertegenwoordigt een totale waarde van zo’n 280 miljoen
Amerikaanse dollar. Van de productie wordt 80

Verdeling bloemenproductie per regio

procent geconsumeerd in Mexico. De overige
20 procent is bestemd voor export. De belangrijkste bestemmingen zijn de Verenigde Staten,
Nederland en Canada. De export is de laatste
jaren toegenomen.
Royal FloraHolland heeft geen plannen om zich
op Mexico te richten. De coöperatie wil Mexicaanse ondernemers die naar Europa willen
exporteren bijstaan met advies.

Analisten verwachten niet dat de export lijdt
onder protectionisme zoals de Amerikaanse
president Donald Trump heeft aangekondigd.
Deze maatregelen zijn gericht op de bescherming van het Amerikaanse product. Aangezien
de Verenigde Staten zelf niet voldoende bloemen produceren, heeft het land er geen belang
bij Mexicaanse sierteeltproducten te weren.
Mexico heeft op het gebied van groente al een
behoorlijke productie in voornamelijk plastic kassen. Hier worden bijvoorbeeld tomaten
gekweekt waarvan een omvangrijk deel wordt
geëxporteerd naar de VS. Met de snijbloemenexport van landen als Ecuador en Colombia in
het achterhoofd, zien de Mexicanen kansen om
het exportsucces van de groentesector te vertalen naar bloemen. Toch zijn er verschillen tussen de groente en de sierteelt. De groenteteelt
bevindt zich dichter bij de grens met de VS en
dat maakt transport een stuk goedkoper.
Tijdens het seminar delen bezoekers
positieve en negatieve ervaringen.
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Zo stellen zij dat de Mexicaanse sierteeltsector
niet erg gestructureerd is, al is er wel een koepelorganisatie, de Consejo de Mexicano de la
Flor. Kwekers brengen hun producten naar een
groothandelsmarkt of bedienen een vaste groep
winkels. Dit laatste betekent dat ze hun auto volladen met bloemen en hun klanten afgaan tot de
bloemen zijn verkocht.
De seminarbezoekers met ervaring in Mexico
twijfelen aan de consistentie van het Mexicaanse product. De telers slagen er meestal niet in
om de kwaliteit langere periode op hoog niveau
te houden en dat maakt export naar de VS of
Europa volgens de aanwezigen lastig.
Op fytosantiar vlak doen er zich soms onverwachte ontwikkelingen voor. Sommige seminardeelnemers spreken van ondoorzichtige regelgeving.

BETALINGSMORAAL
Ook de financiering is een uitdaging. Mexicaanse banken rekenen rentes tot zo’n 20 procent voor leningen, stellen enkele aanwezigen.
Daardoor doen Mexicanen niet zo snel een
flinke investering, maar breiden ze liever stukje bij beetje uit zodat het financieel is te overzien. Ontwikkeling en vernieuwing gaan daardoor niet heel erg snel. De betalingsmoraal
van de Mexicanen is volgens de ervaringsdeskundigen op het seminar vergelijkbaar met die
van Zuid-Europeanen. Het geld komt, maar het
duurt soms even. Dat heeft soms ook te maken
de tijd die hun amerikaanse afnemers nemen
om te betalen.
Hoewel iedereen de Mexicanen allerhartelijkst

vinden, ervaren sommige aanwezigen ook dat
het lastig is om afspraken met ze te maken. Het
belangrijkste voorbeeld kwam van RVO.nl zelf.
De Nederlandse overheid was dicht bij een
nieuwe handelsovereenkomst, maar met een
wissel in het parlement gingen alle afspraken
van tafel, waarna de onderhandelingen opnieuw
begonnen.
Ervaringsdeskundigen raden ondernemers
aan om een lokale partner te zoeken als ze in
Mexico een bedrijf willen starten. “Of in elk
geval iemand die de taal spreekt”, zegt Victor
Monster van Liquidseal Flowers. “Als Nederlander ontvangen ze je met open armen, maar
je moet niet denken dat je daar even een business opzet.”

KANSEN BOLLENEXPORT
De Mexicanen zelf zeggen behoefte te hebben
aan technisch materiaal (koelhuizen, kastechniek en apparatuur voor bloementransport)
en uitgangsmateriaal (zaden, bollen, stekmateriaal). Voor de export van bollen zijn er kansen
nu de behoefte aan uitgangsmateriaal toeneemt.
Mexico is momenteel de achtste afzetmarkt
voor bloembollen. In 2015 was de export goed
voor een waarde van 27,9 miljoen euro. De
markt wordt gedomineerd door vier à vijf grote
bollenimporteurs. Zij leveren aan de talloze kleinere bloemenkwekers. “Ik verwacht dat die grote importeurs eerder meer bollen gaan importeren, dan dat een nieuwe speler zich op die markt
mengt”, zegt Frank Schipper van De Jong Lelies.
“Als je bollen wilt exporteren voor de bloemenBLOEMBOLLENVISIE
• 2 februari
teelt, dan komt er •nog
wel wat bij kijken.
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