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Samenvatting

De familie Ruttenberg in Stroe is bezig met het opzetten van een lavendelboerderij. In het kader daarvan
heeft men PPO 3 vragen gesteld, die in afzonderlijke hoofdstukken aan bod komen:
1. Afzetmogelijkheden voor in Nederland geteelde lavendelproducten
2. Saldoberekening lavendelolie
3. Suggesties neveninkomsten voor lavendelboerderij

Afzetmogelijkheden voor in Nederland geteelde lavendelproducten
In dit onderdeel is alleen aandacht geschonken aan Business to Businesskanalen. Verkoop van
lavendelplanten aan hoveniers en/of consumenten is ook buiten beschouwing gelaten. Lavendelproducten
zijn onder te verdelen in 3 categorieën, namelijk gedroogd product, lavendelolie en lavendelextracten.
Daarnaast zijn er 4 afzetkanalen te onderscheiden: groothandels in aromatische oliën,
lavendeKoliejgebruikende bedrijven, groothandels in droogbloemen en internetshops.
Diverse groothandels in aromatische oliën, als Nonimorinda, Volatile BV en Chi International BV, zien
mogelijkheden voor lavendelolie van hoge kwaliteit uit Nederland. Chi International BV verwacht vooral
mogelijkheden voor biologische lavendelolie. Daarbij moet een goede kwaliteit lavendelolie tussen € 100,en € 200,- per kg kunnen opbrengen. Enkele bedrijven zijn bereid hiervoor afnamegaranties te geven.
Lavendel(olie)gebruikende bedrijven hebben naar verwachting te klein hoeveelheden lavendel nodig om
alleen voor die markt voldoende omzet te kunnen genereren voor de lavendelboerderij.
Gedroogde lavendel lijkt als product weinig interessant. Vanwege de afnemende vraag naar droogbloemen
en de lage prijzen die momenteel betaald worden voor gedroogde lavendel uit Frankrijk.
Voor kleinschalige verkoop van lavendelproducten lijkt de verkoop via Internet een goede mogelijkheid. De
investeringen zijn gering waardoor aantrekkelijke prijzen gehanteerd kunnen worden.

Saldoberekening lavendelolie
Er is speciale aandacht geschonken aan de saldoberekening van olieproductie uit lavendel. Voor de
saldoberekening zijn 2 bestaande rekenmodellen aangepast en samengevoegd om het saldo te berekenen
van de productie van lavendelolie uit eigen lavendelplanten. Het rekenmodel maakt een saldoberekening,
waarin de variabele kosten berekend worden. Er is daarin nog geen rekening gehouden met de vergoeding
voor arbeid. Ook vaste kosten als huisvesting zijn niet meegenomen.
Het resultaat is een Excelrekenmodel, waarin met een aantal belangrijke uitgangspunten gevarieerd kan
worden. Dit rekenmodel is ook ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.
In het rekenmodel kunnen 6 belangrijke parameters gevarieerd worden, namelijk aantal hectares, aantal
teeltjaren per opplant, plantafstand, olieproductie/ha, inkoopprijs uitgangsmateriaal en de opbrengstprijs
per kg lavendelolie. Om uitkomsten te vergelijken kan er met een minimaal scenario en met een maximaal
scenario gerekend worden.
Uit het rekenmodel blijkt dat het saldo van een lavendelteelt voor olieproductie erg laag is. Zelfs zonder
kosten voor arbeid en diverse vaste kosten mee te berekenen, kan er een negatief saldo ontstaan. Op basis
van de gekozen uitgangspunten is deze teelt dus niet rendabel. De uitgangspunten zijn op basis van een
literatuurbron zo reëel mogelijk gekozen. Pas als uitgangspunten positief veranderen (bijv. hogere
opbrengstprijs voor de olie of lagere kosten voor uitgangsmateriaal), zijn er perspectieven om deze teelt
rendabel te krijgen.

Suggesties neveninkomsten voor lavendelboerderij
Tenslotte zijn een tiental suggesties gedaan voor neveninkomsten rond de lavendelboerderij. Deze zullen
door de opdrachtgever beoordeeld moeten worden op haalbaarheid.
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Aanleiding

De familie Ruttenberg in Stroe is bezig met het opzetten van een lavendelboerderij. In het kader daarvan
heeft men PPO de vraag gesteld om na te gaan welke afzetkanalen er mogelijk zijn voor in Nederland
geteelde lavendel. Daarbij is alleen aandacht geschonken aan Business to Business-kanalen. Verder is
speciale aandacht geschonken aan de saldoberekening van olieproductie uit lavendel. Aanvullend worden
suggesties gedaan voor neveninkomsten rond de lavendelboerderij.
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2.1

Afzetmogelijkheden lavendelproducten

Opzet van het onderzoek

In eerste instantie is een overzicht gemaakt van lavendelproducten en hun toepassing. Daarna is een
inventarisatie gemaakt van bedrijven die deze producten inkopen cq. verwerken. Daarbij is gebruik gemaakt
van openbare internetinformatie en bestanden van de Kamer van Koophandel.
Uit de lijst is een selectie gemaakt op basis van internet sites en/of gegevens van de Kamer van
Koophandel. De geselecteerde bedrijven zijn via e-mail en/of telefonisch benaderd. Eén bedrijf is bezocht.
De afzet van lavendelplanten richting hoveniers en/of consumenten is buiten beschouwing gelaten.

2.2

Lavendelproducten

Voor het verzamelen van gegevens van mogelijke potentiële afnemers van lavendelproducten is gekeken
naar de volgende producten:
Gedroogd product:
Decoratief (gedroogd) enkel bloemen of bloemen en stengels
Aromatisch (bijvoorbeeld verwerkt in zakjes)
Culinair
Medicinaal
Als olie:
Cosmetisch (meestal als geurstof aan cosmetische producten toegevoegd)
Medicinaal (onder andere in aromatherapie)
Aromatisch (bijvoorbeeld als geurstof t.b.v. ruimten)
Als extract:
t.b.v. bv. likeur

2.3

Verkoopkanalen

Uit internetdatabases en uit de bestanden van de Kamer van Koophandel komen de volgende groepen
afnemers naar voren:

2.3.1

Groothandels in aromatische oliën

Het gaat in dit geval om bedrijven die aromatische oliën waaronder lavendelolie inkopen voor wederverkoop
en/of om aromatische producten samen te stellen ten behoeve van luchtverfrissers en producten t.b.v.
aromatherapie. Hiervan zijn in Nederland maar een paar bedrijven waaronder Nonimorinda, Podiamed BV,
Jacob Hooij BV en Chi International BV. Over het algemeen kopen deze bedrijven lavendelolie in mediterrane
gebieden op na de distillatie en slaan het op ten behoeve van de verwerking tot aan de volgende oogst. De
olie kan van wisselende kwaliteit zijn en vooraf is niet altijd bekend over welke hoeveelheden men kan
beschikken.

2.3.2

Lavendel(olie)gebruikende bedrijven

Dit zijn onder andere bedrijven die lavendelolie gebruiken voor aromatherapie of voor medicinale
doeleinden.
Over het algemeen kopen deze bedrijven hun lavendelolie bij de groothandel omdat het om relatief kleine
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hoeveelheden gaat. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn Ida Aromatherapie en AromaTotaal.
Het bedrijf 't Ooievaartje gebruikt lavendelextract voor het maken van likeur. De afname is zeer gering en
men produceert voldoende voor eigen gebruik.

2.3.3

Groothandels in droogbloemen

De handel in droogbloemen in Nederland is marginaal en neemt sterk af na de hausse van enige jaren
geleden. De meeste producten, waaronder ook Lavendel, worden in het buitenland ingekocht. De prijzen zijn
over het algemeen laag. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn: Decofleur BV en Lino Droogbloemen BV.

2.3.4

Internet shops

Lavendelproducten, zowel gedroogd als verwerkt worden in toenemende mate via internet winkels verkocht.
De prijzen van de producten liggen over het algemeen lager dan in de winkel, Het aanbieden via internet
gebeurt door zowel producenten (http://www.norfolk-lavender.co.uk), groothandel (http://www.chi.nl,
http://www.podiamed.nl, http://www.yolatile.nl) als detaillisten (Lavendel & Art

2.4

Prijzen lavendelproducten

2.4.1

Lavendelolie

Lavendelolie wordt over het algemeen in mediterrane gebieden, voornamelijk Zuid-Frankrijk ingekocht.
Volatile BV heeft het idee dat de beste lavendelolie komt uit hoger gelegen gebieden. Zij gebruiken vijf
soorten lavendelolie:
Maillette. Afkomstig uit gebieden boven 800 m in Frankrijk
Bulgaarse olie
Franse ecologische olie
Spijklavendel
Lavendin.
Het probleem is dat het moeilijk is om goede kwaliteit in te kopen omdat vaak met slechte kwaliteit
lavendelolie wordt gemengd.
Volgens Volatile BV is er markt voor goedkope lavendelolie in een acceptabele kwaliteit (€ 25,00 Ag) en
voor een goede kwaliteit lavendelolie t.b.v. gespecialiseerde markt. Dan moet men denken aan bedragen
tussen € 100,00 tot € 200,00 per kg. Volatile verkoopt 200-250 kg lavendelolie per jaar.
Chi International BV is vooral geïnteresseerd in goede kwaliteit lavendelolie die nu voornamelijk uit ZuidFrankrijk komt. Men koopt nu in voor doorverkoop en om te verwerken in producten t.b.v. aromatherapie.
Volgens Chi International BV liggen er veel mogelijkheden voor ecologisch geteelde lavendelolie omdat de
vraag het aanbod ruimschoots overstijgt. Chi is bereid een afnamegarantie op biologische olie af te geven
van 100-150 kg/jaar. De inkoopprijzen van lavendelolie liggen tussen € 50,00 per kg voor de laagste
kwaliteit tot € 150,00Ag voor biologische olie.
Onder ecologische teelt wordt het telen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen verstaan.

2.4.2

Gedroogde lavendel

Gedroogde lavendel wordt voornamelijk in Frankrijk ingekocht (en ook weer aan verkocht). De inkoop door
Lino Droogbloemen BV bedraagt gemiddeld € 1,30 per bos van 100-120 g.

2.5

Conclusies en verwachtingen

Diverse groothandels in aromatische oliën, als Nonimorinda, Volatile BV en Chi International BV, zien
mogelijkheden voor lavendelolie van hoge kwaliteit uit Nederland. Chi International BV verwacht vooral
mogelijkheden voor biologische lavendelolie. Daarbij moet een goede kwaliteit lavendelolie tussen € 100,en € 200,- per kg kunnen opbrengen. Enkele bedrijven zijn bereid hiervoor afnamegaranties te geven.
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Lavendel(olie)gebruikende bedrijven hebben naar verwachting te klein hoeveelheden lavendel nodig om
alleen voor die markt voldoende omzet te kunnen genereren voor de lavendelboerderij.
Gedroogde lavendel lijkt als product weinig interessant. Vanwege de afnemende vraag naar droogbloemen
en de lage prijzen die momenteel betaald worden voor gedroogde lavendel uit Frankrijk.
Voor kleinschalige verkoop van lavendelproducten lijkt de verkoop via Internet een goede mogelijkheid. De
investeringen zijn gering waardoor aantrekkelijke prijzen gehanteerd kunnen worden.
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3.1

Saldoberekening lavendelolie productie

Opzet van het onderzoek

Voor de saldoberekening zijn 2 bestaande rekenmodellen aangepast en samengevoegd om het saldo te
berekenen van de productie van lavendelolie uit eigen lavendelplanten. Voor het teeltgedeelte is het rapport
Kwantitatieve Informatie Boomkwekerij 2006 (Wekken & Schreuder, 2006) gebruikt. De basis is het
saldoblad 16 (Houtige siergewassen vollegrond, leverbaar 2 jaar, gemechaniseerd). Deze is aangepast aan
de teelt van lavendel. Andere uitgangspunten voor de lavendelteelt voor olie zoals plantafstand en
olieproductie/ha zijn verkregen uit een Canadees rapport (Maganga, 2004). Voor de oliewinning is gebruik
gemaakt van een saldorekenmodel voor de oliewinning uit oregano van PPO AGV.
Het rekenmodel maakt een saldoberekening, waarin de variabele kosten berekend worden. Er is daarin nog
geen rekening gehouden met de vergoeding voor arbeid. Ook vaste kosten als huisvesting zijn niet
meegenomen.
Het resultaat is een Excelrekenmodel, waarin met een aantal belangrijke uitgangspunten gevarieerd kan
worden. Dit rekenmodel is ook ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

3.2

Resultaten saldoberekening

In het rekenmodel kunnen 6 belangrijke parameters gevarieerd worden, namelijk aantal hectares, aantal
teeltjaren per opplant, plantafstand, olieproductie/ha, inkoopprijs uitgangsmateriaal en de opbrengstprijs
per kg lavendelolie. Om uitkomsten te vergelijken kan er met een minimaal scenario en met een maximaal
scenario gerekend worden.
In Figuur 1 staat een voorbeeld van de uitkomst van het rekenmodel bij een minimaal en een maximaal
scenario. Daarbij is te zien in de donkergroene cellen dat het saldo enorm kan variëren, namelijk van €
12,575,-/10 ha negatief of € 9,278,-/10 ha positief. Hierbij is dus nog geen vergoeding inbegrepen voor
eigen arbeid en geen verrekening van vaste kosten als huisvesting. In Bijlage 1 is de berekening van een
scenario te zien, in dit geval een maximaal scenario.
Omdat de uitkomsten van de saldoberekening zowel positief als negatief kunnen zijn, berekent het model
ook een break-even prijs voor de lavendelolie bij de gekozen uitgangspunten. Dat is de olieprijs, waarbij het
saldo op € 0,- uitkomt.
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Saldoberekening lavendelolie
Uitgangspunten
Aantal hectares
Aantal jaar per teelt

10
6

% vervanging per jaar

Gele cellen zijn te wijzigen

17%
Scenario
minimaal
maximaal

plantafstand
olieproductie (kg per ha)
inkoopprijs per plant
opbrengstprijs olie € /kg

€
€

100
10
0,40 €
100,00 €

120 cm
15
0,30
200,00

Opbrengst (€)
Teeltkosten excl arbeid, rente
Kosten olieproductie

€
€
€

8.333
18.651
2.257

€
€
€

25.000
13.418
2.305

Opbrengst - kosten

€

12.575- €

9.278

x 40 cm

Resultaat per 10 ha

Wat moet de olieprijs voor breakeven zijn bij de aannames zoals in de bladen?
minimaal
scenario
€ 250,90

maximaal
scenario
€ 125,78 euro/kg

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., 2007
:iguur

1. Voorbeeld van uitkomst van rekenmodel voor saldoberekening van lavendelolie bij uitgangspunten,
zoals in de gele cellen.

3.3

Conclusie saldoberekening

Uit het rekenmodel blijkt dat het saldo van een lavendelteelt voor olieproductie erg laag is. Zelfs zonder
kosten voor arbeid en diverse vaste kosten mee te berekenen, kan er een negatief saldo ontstaan. Op basis
van de gekozen uitgangspunten is deze teelt dus niet rendabel. De uitgangspunten zijn op basis van een
literatuurbron zo reëel mogelijk gekozen. Pas als uitgangspunten positief veranderen (bijv. hogere
opbrengstprijs voor de olie of lagere kosten voor uitgangsmateriaal), zijn er perspectieven om deze teelt
rendabel te krijgen.
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Suggesties neveninkomsten

Door middel van een brainstormsessie zijn ideeën verzameld over neveninkomsten voor een
Lavendelboerderij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neventeelt met zomerbloemen voor spreiding van inkomsten
neventeelt van andere kruidgewassen, zoals Rozemarijn, Thijm, Oregano, etc.
samenwerken met locale natuurvoedingswinkels of boerderijwinkels (verbreden afzet)
samenwerking met locale campings (bijv. dagarrangementen)
uitnodigen van specialisten voor aromatherapie
locatie laten opnemen in fietsroute
samenwerken met andere toeristische attracties (bijv. Park Hoge Veluwe)
locatie aanvullen met kleine horeca-voorziening (bijv. thee-schenkerij)
aanleggen van speeltuintje of kinderboerderij voor kinderen
koppelen aan gevoel van de Franse Provence-streek door Franse thema's op te nemen, zoals Jeu
de Boulesbaan of wijnverkoop.

Daarnaast is aan de opdrachtgever de brochure 'Kansenscanner verbrede landbouw' toegestuurd. In deze
brochure staat waardevolle informatie over mogelijkheden voor verbrede landbouw. Aan de hand van
vragenlijsten in deze brochure kan op eenvoudige wijze worden nagegaan welke vorm van verbrede
landbouw het beste bij de ondernemer past.
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Literatuur

Gebruikte literatuur:
Maganga, A. (2004): Influence of Variety and Organic Cultural Practices on Yield and Essential Oil
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*

http://www.kvk.nl
http://www.streekproducten.nl

'

http://volatile.nl

'

http://www.casato.nl

http://www.nonimorinda.nl
http://www.de-ooievaar.nl
http://www.decofleur.nl
http://www.linodroogbloemen.nl
http://www.norfolk-lavender.co.uk
http://www.provence-scents.com
http://www.lavendergreen.com
http://www.lavenderlane.com
http://www.napa-lavender.com
http://www.lavandula.com.au
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Bijlage

Achtergrond Saldoberekening lavendelolie

De volgende pagina's bevatten een uitdraai van het model, gebaseerd op de uitgangspunten in de tekst van
het rapport:
Teelt voor lavendelolie in jaar 1
Teelt voor lavendelolie in jaar 2 tot bijv. 6
Saldoberekening van oliewinning, inclusief teeltkosten van jaar 1 tot bijv. jaar 6.

Teelt voor Lavendelolie; Jaar 1
Uitgangspunten maximaal
Teeltbeschrijving:
Oppervlakte in m* :
Plantafstand in cm:
Ruimtebenutting
(bed 200, pad 10 m)

1e jaars teelt van lavendel; aanplant; geen olieproductie
1,667
120 x 40
95%

Aantal planten:
Teeltduur (jaar):
Rentevoet:

3,307
5.5%

Opbrengst
Uitval

10%

kg opbrengst

Aantal planten
331
€

-

-

Toegerekende kosten
Eenheid
Uitgangsmateriaal
P9
Materiaal
compost
kunstmest
gewasbescherming

Hoeveelheid

Prijs in €

1e jaar

2°

jaar

3" jaar

totaal

stuks

3,307

0.30

992

992

ton

2.50

20

50
28.3
50

50
28
50
"

Diversen
keuringskosten
overige
Rente
omlopend vermogen
geïnvesteerde vermogen
Toegerekende kosten

-

61

61

-

1,181

Saldo
Saldo - opbrengsten - toegerekende kosten
Arbeid
Arbeidsverdeling

Arbeid in uren
planten incl. grondbewerking
gewasbescherming
bemesten
mechanische onkruidbestrijding
overige
Totaal uur/ 1666.66666666667m'

1e jaar
33.3
5.0
3.7
10.0
16.7
68.7

2" jaar

3" jaar

€

1,181

€

1,181-

totaal
33.3
5.0
3.7
10.0
16.7
69

Soorten bij deze teeltmethode

Opmerkingen bij deze saldoberekening
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Teelt voor Lavendelolie; Jaar 2 tot 6
Uitgangspunten maximaal
Uitgangspunten
Teeltbeschrijving:
Oppervlakte in
:
Plantafstand in cm:
Ruimtebenutting
(bed 200, pad 10 m)

Teelt voor lavendelolie in jaar 2 tot 6; maximale uitgangspunten
8,333
120 x 40
95%

Aantal planten:
Teeltduur (jaar):
Rentevoet:

16,534

kg olie/ha 15

5.5%

Opbrengst
Uitval

5%

kg opbrengst

Aantal planten
827
236

Toegerekende kosten
Eenheid

Hoeveelheid

Prijs in €

1 jaar

2-5 jaar

totaal

Uitgangsmateriaal
Materiaal
compost
kunstmest
gewasbescherming

ton

12.50

20

166.7
250

Diversen
keuringskosten
overige
Rente
omlopend vermogen
geïnvesteerde vermogen
Toegerekende kosten

167
250

0.0

12

429

Per eenheid afgeleverd

12

429
1.82

Saldo
Saldo = opbrengsten - toegerekende kosten

429-

Saldo per eenheid afgeleverd

1.82-

Arbeid
Arbeid in uren
planten incl. grondbewerking
gewasbescherming
bemesten
mechanische onkruidbestrijding
Totaal uur/ 8333.33333333333m1

2-5 jaar

totaal

25.0
16.7
50.0

25.0
16.7
50.0

91.7

92

0.0

Opmerkingen bij deze saldoberekening
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Saldoberekening oliewinning uit lavendelmateriaal.
Saldoberekening Oliewinning
Kengetallen

Afschrijvingskosten machines
machine

olie opbrengst (kg/ha)

15.0

aantal jaren teelt

6

gemiddelde opbrengst per teeltjaar (kg/ha)

15.0

prijs per 1 olie voor teler

€0.00

prijs electriciteit (€ / Kwh)

€0.13

rode diesel {€perl}

€0.70

Water (€ /1^_

stoomcontainer
destillator/condensator
machine
hakselaar

levensduur

restwaarde

lineaire

stoomuren

kosten per

afschrijving

per jaar

stoomuur

Rente

Ondertioud

€ 45,900

8

€400

€ 5,688

400

€26

€ 2,525

€ 2,295

€ 120,000

8

€1,200

€ 14,850

400

€69

€6,600

€ 6,000

€935

€850

aanschaf

levensduur

€17,000

afschrijving

restwaarde
8

€1,000

€2,000

kosten per ha volgens KWIN
€ 100

1.14

trekkerchauffeur (€ / uur)

25

medewerker destillatie (€ / uur}

25

huur stoomketel (€/uur)

15

trekker (€ /uur)

15

Gebruik machines per jaar

maaien (€ / ha)

56

aantal ha productief

container (€ / uur)

€26

uren per container voor één destillatie

2.7

kosten per plant
planten per ha

0.30

4.16

trekkeruren per container
carrierkosten per container
electriciteit per stoomuur

0.05

aantal containers per jaar

0.45

totale stoomduur

1.20

Verwerking

3
€ 12.50
€1.09

€0.00

jaarkosten teelt

prijs

totaal

prijs

eenheden

olie
restproduct

totaal

8.3 ha

€1,610.13

125.0

€ 200.00

€ 25,000

0

€0.00

€0

€13,418

maximering

geen loonwerk
€ 1,610.13

stoomcontainers

1.2 uren

destillator/condensator

1.2 uren

€69

€83

hakselaar

8.3 ha

€100

€833

150 m2

€0.00

€0

gebouwruimte
Saldo voor arbeid

opbrengsten
dimensie

afschrijving machines
€ 1,610.13

Loonkosten exc! oogsten

kosten
eenheden

kosten teelt

totaal kosten

4400

17%

€4.20

Teelt
opbrengst olie

236 kg

% aanplant

54

verbruik diesel per trekkeruur (1)
water per stoomuur

biomassa per ha
8.3

aantal containers per ha

19841

liter diesel per stoomuur

€26

€32

-€ 1,610.13

toeslagrecht
Totaal saldo

5%

aanschaf

-€ 1,610.13

huur stoomketel

1.2 uren

€15.00

€18

diesel stoomketel

1.2 uren

€ 37.80

€46

electriciteit

1.2 uren

€1.09

€1

water

1.2 uren

€4.20

€5

earner

0.4 containers

€12.50

€6

maaien

8.3 ha

€56.00

€467

trekkerkosten

1.3 uren

€15.00

€20

oogstkosten

€0

analysekosten biomassa

8 monsters

€ 50.00

€400

analysekosten olie

4 monsters

€ 80.00

€ 320

loonkosten
uren trekkerchauffeur

0 uren

€ 25.00

€0

uren stoomketel operator

1.2 uren

€25.00

€30

operationeel management

0.9 uren

€ 50.00

€45

begeleiding teelt

0 uren

€ 50.00

€0

verkoop

0 uren

€ 50.00

€0
€ 2,305

saldo

€ 9,278

Arbeidsinzet
operationeel management (uren per container)
begeleiding teelt uren per ha
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