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© Gebruik van de inhoud van dit rapport is toegestaan,
Mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Voorwoord
Op verzoek van de KAVB heeft de afdeling Marktonderzoek van het Produktschap
voor Siergewassen de produktnota Bloembollen op Pot gemaakt. De ontwikkelingen van
de teelt van Bloembollen op Pot is de aanleiding geweest om deze in kaart te brengen.
Er is niet alleen gekeken naar de situatie in Nederland maar ook is getracht om een beeld
te vormen van de ontwikkelingen in het buitenland. Het rapport is vervaardigd op basis
van het stageverslag van Mirjam de Wit, student aan de Agrarische Hogeschool in Delft.
Bij het maken van de nota is niet alleen gebruik gemaakt van het beschikbare
cijfermateriaal, maar zijn ook gesprekken gevoerd met een aantal sektororganisaties,
telersen handelaren in bloembollen en potplanten. Daarnaast zijn een tweetal onderzoeken
in tuincentra en onder consumenten uitgevoerd waarin de bloembol op pot centraal stond.
Het resultaat in de vorm van een produktnota geeft een overzicht van de huidige situatie
en de onwikkelingen van de produktgroep bloembollen op pot.
L.J. Ruizendaal
Den Haag, december 1994.
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Samenvatting
Zowel van de export van Nederlandse bloembollen op pot als van de export van
bloembollen bestemd voor de pot-produktie in het buitenland, zijn geen statistieken.
Zes jaar geleden is de bloembol op pot produktie in Nederland sterk gaan groeien. Er
zijn zowel gespecialiseerde broeiers als gelegenheidsbroeiers. In tijden dat de bollen duur
zijn, zullen de gelegenheidsbroeiers veel minder opzetten. Het aandeel van de
gespecialiseerde broeiers neemt dan toe. Dit komt de kwaliteit in zijn algemeenheid ten
goede.
Het assortiment wordt steeds breder. De hyacint zorgt nog altijd voor bijna de helft van
de veilingaanvoer. Bloembollen op pot zorgen voor ongeveer 4% van de
consumentenuitgaven aan potplanten. De bloembol op pot wordt het meest in de
bloemenwinkel gekocht. Nederlandse bloembollen op pot worden vooral naar Frankrijk
en Duitsland geëxporteerd.
De hyacint en amaryllis hebben bij de bloemist de hoogste penetratiegraad in Duitsland
en Nederland. Andere belangrijke soorten zijn de Muscari, tulp, krokus, amaryllis en lelie.
De Nederlandse hyacint is in Duitsland en Frankrijk in aandeel belangrijker dan het lokale
produkt. De hyacint wordt veel met de Kerst verkocht. Er worden steeds vaker drie bollen
per pot gezet De aanvoer stabiliseert zich. Een groeier is de narcis. Dit komt met name
door de cultivar 'Tête à tête'. Er komen nog steeds nieuwe cultivars bij voor de pot-narcis.
Ook de lelie groeit enorm. Er wordt veel aan veredeling gedaan. Van de pot-lelie blijft
niet veel in Nederland. In Frankrijk is dit een populair produkt. De amaryllis is al een
traditioneel potprodukt. De afeet stabiliseert zich. Een produkt dat ook gegroeid is, is
de pot-tulp. Zij wordt naar veel landen geëxporteerd. Er komen steeds meer nieuwe rassen
bij.
Vanuit Nederland worden veel bloembollen geëxporteerd die in het buitenland benut
worden voor de bloembol op pot produktie. Het belangrijkste land is de Verenigde Staten,
waar de produktie van bollen op pot zeer omvangrijk is. De produktie neemt nog steeds
toe. Nieuwe variëteiten zijn er welkom. Een tweede belangrijk land is Duitsland. Vooral
de narcis is daar erg populair, gevolgd door de hyacint en de tulp. De vraag naar
bloembollen op pot neemt nog toe. Frankrijk is ook een belangrijk land. Hier zijn veel
geproduceerde soorten de tulp, hyacint en lelie. De lokale produktie neemt zeker niet
meer toe, vermoedelijk door concurrentie van het Nederlandse produkt. In Scandinavië
zijn voor de Kerst de hyacint en amaryllis erg populair. In Denemarken en Noorwegen
wordt de narcis ook steeds populairder. Voor Japan zijn de lelie en tulp sterke groeiers.
67% van de Nederlandse tuincentra verkopen bloembollen op pot. De narcis, hyacint
en Muscari hebben hierbij de hoogste penetratiegraad. Over de kwaliteit zijn de tuincentra
in het algemeen redelijk tevreden. De tulp en ranonkel blijven hierbij wat achter. De
bloembol op pot bevindt zich nog duidelijk in de groeifase: bij 69% was de afeet (sterk)
toegenomen in de afgelopen jaren. Ook voor de toekomst verwachten veel meer tuincentra
6

PVS Marktonderzoek

een groei dan een afname. Voor de narcis en de Oxalis wordt de meeste groei verwacht.
Bloembollen op pot worden niet alleen voor de huiskamer verkocht, maar ook voor tuin
en balkonbak-beplanting in het voorjaar. 47% van de tuincentra verkopen ze hiervoor.
Door 32% van de tuincentra wordt promotie gemaakt voor bloembollen op pot. Er is
veel behoefte aan nieuw promotiemateriaal.
Van de consument kent 57% het produkt bloembollen op pot. De penetratie ligt op 28%.
De hyacint, narcis, amaryllis en Muscari zijn de meest gekochte soorten. Andere soorten
worden sporadisch gekocht. In het algemeen is de consument tevreden over het produkt.
Bijna de helft van de consumenten koopt de bloembol op pot in de bloemenwinkel.
Eenderde koopt ze wel eens in het tuincentrum. Bloembollen op pot worden vooral voor
eigen huis gekocht en niet zo zeer voor cadeau. Bloembollen op pot wordt door tweederde
als impulsprodukt gekocht. Een bloembol op pot wordt door ruim de helft gezien als
alternatief voor een bos bloemen. Minder goed wordt het gevonden als alternatief voor
een plant.
Bloembollen op pot hebben het imago van een voorjaarsgevoel, kleurig, geeft waarde
voor je geld en wordt maar weinig oubollig gevonden.
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1 Inleiding
Het doel van dit rapport is de afzetmarkt van bloembollen op pot in Nederland en het
buitenland in kaart te brengen en trachten aan te geven hoe verbetering kan worden
gebracht in de afzet hiervan?
Bloembollen op pot kunnen gebruikt worden om in de huiskamer te zetten, maar ook
om in een balkonbak of in de tuin te planten. Dit gebeurt in Nederland, maar ook in
het buitenland. Er zijn twee belangrijke trajecten te onderscheiden. De in Nederland
geproduceerde bloembol op pot, die zowel in Nederland wordt verkocht als naar het
buitenland wordt geëxporteerd en Nederlandse bloembollen die geëxporteerd worden
naar het buitenland en daar gebruikt worden voor de bloembol op pot produktie.
Er wordt getracht antwoord te geven op vragen als:
• Hoe ziet het distributiekanaal van de bloembol op pot eruit?
• Wat zijn trends in de produktie en afzet?
• Welk imago heeft het produkt bij de consument?
• Wat is de bekendheid bij de consument en hoe vaak wordt het gekocht?
• Met welke produkten concurreren bloembollen op pot?
• Naar welke landen worden bloembollen geëxporteerd met het doel de pot-produktie?
• Wat zijn trends in het buitenland?
Om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen is er op verschillende manieren
informatie verzameld.
Desk-research
Ten eerste is bij diverse instanties achterhaald welke informatie reeds bekend is over de
bloembol op pot. Hieruit bleek dat er weinig of geen statistieken bestaan van de bloembol
op pot produktie. In Nederland zijn er veilingaanvoercijfers van bloembollen op pot. In
Nederland wordt veel van de produktie via de veiling verhandeld. Van potplanten is bekend
dat dit aandeel ongeveer 70% is. Een redelijk inzicht wordt dus op deze manier verkregen
van de Nederlandse produktie, maar geen precieze.
Wat betreft de export van Nederlandse bloembollen op pot, zijn er in zijn geheel geen
statistieken, aangezien deze onder de noemer 'potplanten' vallen. Er kan dus niet ach
terhaald worden hoeveel van welke soorten er naar welke landen geëxporteerd worden.
De export van bloembollen worden wel in statistieken weergeven. Een kanttekening moet
hierbij worden gemaakt, dat vanaf het seizoen 1992/1993 een verandering heeft plaats
gevonden in het maken van de statistieken. Door het wegvallen van de binnengrenzen
zijn binnen de EG de certificaten van de Plantenziektekundige Dienst weggevallen en
tevens de grensdocumenten, waar gebruikelijk exportstatistieken in stuks van werden
bijgehouden. Momenteel worden exportstatistieken gemaakt (in waarde), aan de hand
van facturen die exporteurs verplicht zijn op te sturen naar het Produktschap voor
Siergewassen. Deze statistieken zeggen echter nog weinig over het belang van de bloembol
op pot produktie in het buitenland, want er is niet bekend hoeveel van de bollen hiervoor
gebruikt worden.
8
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Verder is gebruikt gemaakt van een aantal eerder uitgevoerde onderzoeken van het
Produktschap voor Siergewassen, zoals de bloemistenmonitor hyacint, bloemistenmonitor
tulp, etc.
Producenten van bloembollen op pot
Er zijn 13 producenten van bloembollen op pot bezocht. Deze zijn geselecteerd, opdat
de meest relevante soorten bloembollen op pot allen vertegenwoordigd zijn. Hen zijn
vragen gesteld over hun produktie en afzet van hun produkten. Voor de produkten
amaryllis en lelie zijn broeiers bezocht die ongeveer eenvijfde van de veilingaanvoer
verzorgen, bij de hyacinten was ongeveer de helft van de aanvoer vertegenwoordigd en
voor de narcis- en Muscari-aanvoer ongeveer driekwart. Voor de tulp en krokus zijn bijna
alle aanvoerders bezocht.
Bloembollen op pot exporteurs
Dit zijn exporteurs van bloemen en planten die tevens bloembollen op pot exporteren.
Hiervoor zijn negen exporteurs benaderd om een diepte-interview te houden. Uiteindelijk
zijn er zes bereid geweest mee te werken aan het interview. Hierdoor is globaal inzicht
verkregen in naar welke landen de produkten zoal gaan of naar welke landen ze in ieder
geval niet gaan. Verder is hen gevraagd naar ontwikkelingen van de vraag in diverse landen.
Bloembollenexporteurs
21 exporteurs van bloembollen zijn benaderd om een diepte-interview af te nemen.
Uiteindelijk zijn er 10 interviews afgenomen. De rest gaf aan dat zij te weinig inzicht
hadden in de bloembol op pot produktie in het buitenland, dat zij geen tijd hadden of
ze waren op zakenreis. Aangezien door statistieken niet is te achterhalen wat het belang
is van de bloembol op pot in diverse landen is bij de 10 exporteurs geprobeerd te
achterhalen wat het belang van diverse soorten is voor de pot-produktie in diverse landen
en wat ontwikkelingen zijn.
Tuincentramonitor
Door het Produktschap voor Siergewassen wordt sinds 1993 6 maal per jaar een vragenlijst
aan tuincentra voorgelegd. In april 1994 had deze vragenlijst betrekking op de afeet van
bloembollen op pot. In Nederland zijn ongeveer 630 tuincentra. Voor de tuincentramonitor
worden er steeds ruim 250 benaderd. Door regelmatig de tuincentra te enquêteren is
kwantitatief inzicht verkregen in welke soorten zij verkopen, welke kwaliteitsproblemen
zij ervaren en welke toekomstperspectieven zij zien voor de diverse soorten.
Consumentenonderzoek
Aangezien er erg weinig bekend was hoe de consument tegen het produkt bloembollen
op pot aankijkt, was het interessant een onderzoek uit te voeren onder consumenten.
Er is een telefonische enquête afgenomen onder 300 consumenten. Op deze manier is
kwantitatief inzicht verkregen in hoe de bekendheid van het produkt is, welk imago het
produkt heeft, hoeveel consumenten het kopen en welke gebruiksmogelijkheden het heeft.
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2

Nederlandse bloembollen op pot

2.1 Algemeen
2.1.1

Belangrijkste gewassen

De drie bekendste soorten bloembollen op pot zijn de hyacint, de narcis en de tulp. Dit
zijn allen typische voorjaarsprodukten, die in grote getalen verhandeld worden. Daarnaast
valt de amaryllis ook onder bloembollen, hoewel dit een iets ander karakter heeft dan
de vorige drie soorten. Ook de lelie is een belangrijke bloembol op pot soort, maar is
qua type ook een produkt apart. Zij is namelijk veel volumineuzer. Daarnaast vallen er
nog een aantal soorten onder de 'bijzondere bolgewassen', zoals het blauwe druifje
(Muscari), krokus, anemoon, sneeuwklokje en nog enkele andere soorten.
2.1.2

Kwekers

Voor dit onderzoek zijn er dertien gespecialiseerde kwekers bezocht, die in grote getalen
bloembollen op pot produceren. Op deze manier is inzicht verkregen in de Nederlandse
produktie.
Vijfentwintig jaar geleden is in Nederland de bloembol op pot produktie geïntroduceerd.
Dit is mede ontstaan door invloeden vanuit Amerika. Aangezien daar alles massaal op
pot werd gezet, zagen enkele bollenkwekers uit Nederland ook perspectieven voor deze
teelt. Pas zes jaar geleden is het sterk gaan groeien. Er zijn toen een aantal jaren geweest
dat de bollen erg goedkoop waren, waardoor een aantal bollenkwekers, maar ook nietbollenkwekers, hiermee zijn begonnen. Een aantal kwekers zijn zich erin gaan specialiseren.
Daarnaast zijn er bollenkwekers die per jaar beslissen of zij bloembollen op pot zetten
of niet; gelegenheidsbroeiers. Indien bollen duur zijn, zal de omvang van deze groep erg
klein zijn. Zijn de bollen echter goedkoop, dan kan het rendabeler voor hen zijn ze zelf
af te broeien voor de potproduktie. Het komt wel eens voor dat de kwaliteit van deze
Produkten slecht is, omdat de beste kwaliteit bollen al verkocht zijn. Natuurlijk komt
het de naam van het produkt niet ten goede, indien er veel slechte kwaliteit wordt
aangeleverd.
De laatste jaren zijn de bollen in het algemeen vrij duur geweest. Voor de gespecialiseerde
broeiers betekent dit geen afname van de produktie. Zij anticiperen op een varkenscyclus:
als de bollen duur zijn, zou men verwachten dat er het komende seizoen weinig aanbod
is van bloembollen op pot, waardoor deze kwekers juist meer gaan broeien. De capaciteit
van hun koelcel bepaalt voor hen vaak de maximale hoeveelheid die men gaat kweken
en niet de prijs van de bollen.
Van de bezochte kwekers was iedereen het er wel over eens dat de kwaliteit van het
Nederlandse aanbod veel is verbeterd in de afgelopen jaren. Enkele zeiden echter dat
nog steeds veel rommel op de veiling werd aangevoerd.
10
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Van de ondervraagde kwekers waren er vijf die zelf geen bollen kweken. Vooral bij de
gespecialiseerde kwekers gebeurt is dit vaak het geval. Gelegenheidsbroeiers zijn naast
bloembollen op pot producent bijna altijd ook bollenkweker. De laatste jaren hebben
veel van de gespecialiseerde broeiers hoezen laten ontwikkelen voor hun produkten. Soms
staat hierop een afbeelding van het produkt, zoals deze moet worden. Vooral bij de tulp
is dit een succes, aangezien men bij aankoop nog niets van de kleur van het produkt kan
zien.
De meeste kwekers zetten hun produkten via de veiling af. Gemiddeld gaat ongeveer
70% via het bemiddelingsbureau en 30% via de klok. Er zijn vaak vaste afnemers. Bij
het Bemiddelingsbureau is het de gewoonte datje per jaar een prijs stelt voor je produkt.
Blijkt dit onder de klokprijs te zitten, dan is het in de praktijk nauwelijks mogelijk de
prijs aan te passen halverwege het seizoen. De meeste kwekers hebben vaste afnemers
en zolang goede produkten worden geleverd, groeit dit aantal vaak alleen maar.
De meeste kwekers zijn erg huiverig voor te veel aanvoer en te grote groei. Zij zijn van
mening dat groei wel mogelijk is, mits dit ongeveer met 5% à 10% per jaar gebeurt. Bij
een grotere stijging wordt de kans op een sterke prijsdaling reëel geacht Bijna alle kwekers
denken dat ze nog wel gaan groeien in de toekomst. Ook neemt de vraag ernaar toe
volgens hen.
2.1.3

Bloembollenareaal

Nederland exporteert wereldwijd bloembollen in grote getale. In figuur 2.1 is te zien hoe
groot het Nederlandse bloembollenareaal is en hoe het zich ontwikkelt voor de soorten
die ook op pot worden verhandeld.
Figuur 2.1:

Bloembollenareaal
Nederland
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Veruit het grootste areaal in Nederland is dat van de tulp. Net als bij de lelie groeit het
areaal nog steeds. Van de narcis is te zien dat het areaal inkrimpt. De vier andere
genoemde produkten hebben allemaal een vrij stabiel areaal.
2.1.4

Assortiment

In bijlage I ziet men een overzicht van de veilingaanvoer van 10 belangrijke bloembol
op pot soorten over de jaren 1985 tot en met 1993. Zowel de aantallen als de gemiddelde
prijs als de omzet zijn weergegeven. In figuur 2.2 is weergegeven wat het relatieve belang
is van de diverse bloembol op pot soorten qua aantallen van het totaal in 1985 en 1993.
Figuur 2.2:

Aandeel diverse bloembollen op pot op het totaal
1993

1985

Overig 7%
Tulp 2%

Hyacint 46%
Overig 17%

Amaryllis 7

Hyacint 79%

In 1985 bestond de produktie van bloembollen op pot voornamelijk uit hyacinten. De
andere soorten waren toen nog erg onbekend. In 1993 had de hyacint nog maar een
aandeel van 47,8%. De afgelopen 4 jaar nam dit aandeel steeds met ongeveer 5% af.
Dit is niet alleen te danken aan een afname van de hyacintenaanvoer, maar vooral ook
omdat de andere soorten sterk stijgen in aanvoer. De narcis is in aandeel snel toegenomen
tot bijna éénvijfde deel van de bloembol op pot aanvoer. Dit is een belangrijk produkt
geworden naast de hyacint.
2.1.5

Aandeel bloembollen op pot

Er is door middel van een consumentenpanel in Nederland onderzoek gedaan welk aandeel
de bloembol op pot inneemt op het totaal van de potplanten. Het aantal ondervraagde
huishoudens is 2000. Over het gehele jaar gezien neemt de bloembol op pot ongeveer
een aandeel in van 4%. Als men naar de afzonderlijke kwartalen kijkt, dan is het aandeel
voor wat betreft bestedingen aan bloembollen op pot in het vierde kwartaal het grootst.
Dit zal met name door de Kerst komen, omdat de hyacint en de amaryllis dan veel gekocht
worden. Ook in het voorjaar worden bloembollen op pot nog veel gekocht, omdat veel
bloembollen op pot typische voorjaarsprodukten zijn. Vanaf april tot oktober worden
bloembollen op pot nauwelijks verkocht.
12
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2.1.6

Distributie

De bloembol op pot komt via veel tussenschakels bij de eindgebruiker terecht. Schema
2.1 geeft aan via welke kanalen bloembollen op pot uiteindelijk de consument bereikt.
Schema 2.1: Produktiekolom bloembollen op pot

J

BZ = Bloemenzaak
TC = Tuincentrum
SU = Supermarkt

MA
BS
OV

= Markt
= Bloemenstalletje
= Overig

In Nederland bereikt de bloembol op pot op diverse manieren de uiteindelijke consument.
Van de produkten die in Nederland geproduceerd worden, is een indicatie gegeven welke
percentages er via welk kanaal worden afgezet. Zoals te zien is in schema 2.1 is de
bloemenzaak in Nederland de belangrijkste detaillist voor de bloembol op pot; zijverhan
delt ongeveer 9% van de Nederlandse produktie. Daarnaast zijn het tuincentrum, de
supermarkt, de markt en het bloemenstalletje detaillisten die bloembollen op pot afzetten.
Deze indicaties zijn gebaseerd op het consumentenonderzoek, waarvan resultaten in
hoofdstuk 5 te zien zijn. Reeds eerder is onderzoek gedaan via welke afzetkanalen de
bloembol op pot wordt afgezet, aan de hand van een consumentenpanel (zie paragraaf
2.1.5). In bijlage II is te zien wat in de vier kwartalen van 1992 het belang was van de
diverse afeetkanalen met betrekking tot de bloembol op pot.
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Naast de bloembollen op pot die in Nederland blijven, worden er ook veel geëxporteerd.
Het aandeel wordt door de veilingen ingeschat op ongeveer 75%. Naar welke landen
er precies hoeveel worden geëxporteerd, is niet statistisch te onderbouwen. Uit gesprekken
met bloembollen op pot exporteurs en de veiling blijkt echter dat het grootste gedeelte
naar Frankrijk en Duitsland wordt geëxporteerd. Daarna volgen Groot Brittannië en
Scandinavië.
2.1.7

Penetratie onder bloemisten

De bloemist is het belangrijkste afzetkanaal voor potplanten. In de drie belangrijkste landen
is in 1993 een bloemistenonderzoek gehouden, waarbij een aantal vragen over bloembollen
op pot zijn gesteld. Er is onderzocht welke penetratiegraad diverse bloembollen op pot
hebben. Zie figuur 2.5.
De hyacint heeft gemiddeld in de drie landen de hoogste penetratiegraad bij de bloemist.
De amaryllis zit voor alle landen ongeveer op 64%. Wat betreft de narcis, de Muscari
en de krokus blijft Frankrijk duidelijk achter. Wat betreft de lelie doen zij het juist erg
goed. De narcis en de tulp doen het naar verhouding erg goed in Duitsland. Er zijn maar
weinig bloemisten die freesia, iris en anemoon verkopen.
Figuur 2.5:

Penetratie bloembol op pot
Bloemisten.

Hy

Na

Mu

Tu

SSE3 Nederland
Hy » Hyacint
Na • Narcis

Mu * Muscari
Tu

• TuId

Kr

Am

Le

Hl Duitsland
Kr - Krokus
Am - Amaryllis

Ir

Fr

An

Geen

1^3 Frankrijk
Le • Lelie
!r - Iris

Fr - Freesia
An - Anemone

Bron: PVS, Bloemistenmonitor hyacint 1993

In tabel 2.2 is het percentage bloemisten van degenen die de diverse produkten verkopen,
die het produkt matig of slecht beoordelen.
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De freesia is in Nederland niet populair; ze wordt niet veel verkocht en over de kwaliteit
is de bloemist vaak ontevreden. Maar ook de tulp laat qua kwaliteit wel wat te wensen
over.
Tabel 2.2:

Beoordeling produktkwaliteit bloembollen op pot matig of slecht (Basis:
n = bloemisten die produkt verkoopt)
% bloemisten
Nederland

Duitsland

Frankrijk

Narcis

18

12

21

Muscari

27

22

25

Tulp

44

23

26

Krokus

28

30

24

Amaryllis

27

16

26

Lelie

32

20

29

Iris

25

33

30

Freesia

68

20

29

Anemoon

41

41

-

Bron: PVS, Bloemistenmonitor hyacint 1993

2.2 Hyacint
Binnen de groep bloembollen op pot is de hyacint verreweg het grootste produkt. Hoewel
de snij-hyacint de laatste jaren ook steeds belangrijker wordt, is het aantal hyacinten die
op een pot gezet worden nog altijd groter in Nederland.
2.2.1

Aanbod

De aanvoer van de spruit-hyacint geschiedt in Nederland door veel aanvoerders. Er zijn
zeven broeiers, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 50% van de totale aanvoer.
De rest van de aanvoer is versnipperd over heel veel kleine broeiers.
De hyacint wordt vanaf de tweede helft van oktober tot half april aangevoerd op de
veilingen. In de rest van het jaar wordt er ook nog wel mondjesmaat aangevoerd, maar
qua omvang is dit van weinig betekenis. Veel van de aanvoer geschiedt voor de Kerst.
70% van de éénpitters1 en 50% van de driepitters2 wordt voor de Kerst aangevoerd. In
bijlage I is ook te zien hoe het prijsverloop van de hyacint is. Helaas zegt dit erg weinig.

1

hyacint, waarbij één bol per pot wordt geplant

2

hyacint, waarbij drie bollen per pot worden geplant
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Er zit namelijk erg veel verschil tussen de prijs van een éénpitter en de prijs van een
driepitter en door de VBN kan hierin geen onderscheid gemaakt worden. Een prijsstijging
kan daardoor eenvoudig veroorzaakt zijn doordat het aandeel driepitters is toegenomen.
Bij de VBA was de gemiddelde prijs van de éénpitters ƒ 0,76 in 1992. In 1993 was dit
ƒ 0,83. De gemiddelde prijs van de driepitters was in 1992 ƒ 2,02 en in 1993 ƒ 2,25. Het
aandeel van de driepitters ligt rond de 20%. Ten opzichte van 1990 is de aanvoer van
de driepitters verdrievoudigd.
De afeet via de veiling geschiedt voor een groot gedeelte bij drie veilingen, te weten
Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer, Bloemenveiling Holland en Bloemenveiling Flora.
In 1992 en 1993 was de aanvoer van de hyacint verdeeld, zoals tabel 2.3 laat zien. Het
totaal is het totaal van alle Nederlandse veilingen.
Tabel 2.3:

Pot-hyacint aanvoer en marktaandel per veiling (* 1.000 st.)
Totaal

Flora

BVH*

VBA
Jaar

Aanvoer

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

1992

5.476

32%

3.219

19%

6.338

37%

16.920

36%
5.140
* Alleen veilcentrum Naaldwijk
Bron: VBA/BVH/Flora

2.836

20%

4.623

32%

14.263

1993

Met name de hyacint wordt ook vaak buiten de veiling om verhandeld. Dit gebeurt al
van oudsher. De precieze omvang hiervan is niet bekend. Bij potplanten blijkt ongeveer
30% buiten de veiling om verhandeld te worden. Bij de hyacint wordt vermoed dat dit
ligt tussen de 30% en de 40% van de totale produktie.
Volgens de VBN cijfers van de bloembollen op pot is de aanvoer van de hyacint vanaf
1990 t/m 1993 van ruim 20 miljoen potten gedaald naar ruim 14 miljoen. Mogelijke
verklaringen hiervoor kunnen zijn dat:
• Aantal driepitters in deze periode is verdrievoudigd (meer bollen per pot is minder
potten);
• Bollen zijn duurder, waardoor men kleinere bollen gebruikt en deze zijn geschikt
voor driepitters;
• Producenten van hyacinten op pot zijn overgestapt op snij-hyacinten;
• Het seizoen 1992-1993 was heel vroeg, waardoor de veel hyacinten al met de Kerst
werden verhandeld en er na de Nieuwjaar veel minder is aangevoerd.
• De hyacint ondervindt concurrentie van de andere bloembol op pot soorten.
De hyacint wordt aangeleverd in 4 verschillende kleuren: blauw, roze, wit en rood. 'Pink
Pearl' en 'Anne Marie' zijn de belangrijkste roze variëteiten. 'White Pearl', 'l'Innocence
en 'Carnegie' zijn enkele witte variëteiten. 'Delft Blue' en 'Atlantic' zijn de belangrijke
blauwe variëteiten en 'Amsterdam' en 'Jan Bos' zijn enige rode variëteiten. Van de vijf
belangrijkste variëteiten in omvang, ziet u in tabel 2.4 een overzicht.
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Tabel 2.4: Veilingaanvoer hyacint-variëteiten (* 1.000 st.) en aandeel
1993

Variëteit

Aanvoer

Pink Pearl

3.795

Gemengd

1990
Aanvoer

Aandeel

Aanvoer

Aandeel

27%

5.364

26%

2.305

14%

1.936

14%

1.216

6%

674

4%

Delft Blue

1.901

13%

3.141

15%

2.163

13%

Anne Marie

1.871

13%

3.416

17%

3.413

21%

White Pearl

1.024

7%

1.762

9%

1.321

8%

14.263

--

20.403

--

16.439

--

Totaal

Aandeel

1987

Bron: VBN

De 'Pink Pearl' was in 1993 duidelijk de belangrijkste variëteit. De 'Anne Marie' heeft
zij ingehaald. In 1987 was dit nog de belangrijkste. Ook duidelijk is te zien dat de
gemengde tray snel belangrijker wordt. In 1990 was nog maar 6% van de aangevoerde
tray's gemengd, maar in 1993 was dit al 14%, waarmee ze op de tweede plaats staat. De
vraag hiernaar neemt duidelijk toe. 'Delft Blue' zit gemiddeld op een aandeel van 14%,
waar vanaf 1987 niet veel verandering in zit. Ook de 'White Pearl' is vrij constant in haar
aandeel en zit ongeveer op 8%. Wel valt nog op dat de aanvoer eenzijdiger wordt, want
in 1987 hadden de vijf belangrijkste variëteiten nog een gezamenlijk aandeel van 60%,
terwijl dit in 1993 al 74% was.
2.2.2

Bloemistenmonitor

In januari 1993 is er onderzoek gedaan bij bloemisten naar hun afzet van bloembollen
op pot, met de nadruk op de hyacint. Dit is in de landen Nederland, Duitsland en Frankrijk
uitgevoerd. Er is steeds sprake van een netto steekproef van 200 bloemisten per land.
In paragraaf 2.1.6 bleek al dat de bloemist het belangrijkste afzetkanaal is voor de bloembol
op pot in Nederland. Deze bloemistenmonitor geeft daardoor een goed inzicht in de afeet
van de hyacint.
Figuur 2.6:
De hyacint heeft in alle drie de
Numerieke distributie hyacint
(procenten)
landen een hoge penetratiegraad; in
Nederland verkoopt 92% van de
bloemisten hyacinten, in Duitsland
88% en Frankrijk spant de kroon
met 96%. Figuur 2.6 laat dit zien.

Bron: PVS, Bloemistenmonitor Hyacint, 1993
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In percentage van de omzet bij de bloemist wordt in Duitsland het lokale produkt op
éénderde geschat en het Nederlandse produkt op tweederde. In Frankrijk schat men in
dat 42% van de omzet van de hyacint van de Franse hyacint is en 58% van de Nederlandse.
Redenen dat de Nederlandse hyacint zo belangrijk is, zijn de prijs, de kwaliteit en het
grootste aanbod.
Bij het inkopen wordt het rijpheisstadium door bijna de helft van de bloemisten als
inkoopcriteria gebruikt. In Nederland en Duitsland kopen 92% respectievelijk 93% van
de bloemisten in op kleur en niet op rasnaam. In Frankrijk is dit 77%.
De bloemisten werd gevraagd om een totaaloordeel te geven voor de hyacint, waarbij
ze een cijfer mochten geven van 1 tot 100. Tabel 2.5 geeft hiervan de resultaten.
Tabel 2.5: Totaaloordeel hyacint
Bloemisten

Nederlandse hyacint
Duitse hyacint
Franse hyacint

Nederland

Duitsland

Frankrijk

74

74

64

WÊÊÊÈÊMMMÊÊÈÈÊÈ

79

-

-

-

82

Bron: PVS, Bloemistenmonitor hyacint 1993

In vergelijking met het lokale produkt komt de Nederlandse hyacint er minder goed uit.
Tabel 2.6 geeft aan wat het relatieve belang van de éénpitters en driepitters is in de omzet
van de bloemisten.
Tabel 2.6: Verdeling omzet naar aantal bollen per pot
% totale omzet
Nederland

Duitsland

Frankrijk

1 bol per pot

56

80

61

3 bollen per pot

40

18

28

4

2

11

> 3 bollen per pot

Bron: PVS, Bloemistenmonitor hyacint 1993

Naar verhouding worden er in Nederland veel driepitters verhandeld. Hieruit blijkt blijven
de driepitters die op de Nederlandse veilingen worden aangevoerd vooral in Nederland.
De éénpitters zijn geschikter voor transport, met name de vierkante potten. Qua aantallen
liggen de éénpit ters veel hoger dan de percentages in de tabel, omdat driepitters duurder
zijn. In Frankrijk komt het naar verhouding veel voor dat er meer dan 3 per pot worden
opgeplant.
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Het gebeurt vaak dat bloemisten een deel van hun hyacinten zelf verwer ken, vooral in
Frankrijk (94%). De éénpitters worden naar percentage van de omzet voor respectievelijk
30%, 36% en 57% verwerkt in bloemstukjes. De bloemisten werd gevraagd hoe zij denken
over het imago van de hyacint bij de consument. Resultaten hiervan kan men zien in tabel
2.7.
Tabel 2.7: Imago hyacint bij de consument volgens de bloemist
(meerdere antwoorden mogelijk)
%bloemisten
Nederland

Duitsland

Frankrijk

lekker geurende plant

44

44

32

kerstplant

17

3

53

voorjaarsplant

26

55

0

lang houdbaar

7

5

0

ouderwets

5

6

0

weet niet

6

4

26

Bron: PVS, Bloemistenmonitor hyacint 1993

Is de hyacint in Duitsland duidelijk een voorjaarsprodukt, in Frankrijk is het een typisch
kerstprodukt. De Nederlandse consument zit hier tussenin.
2.2.3

Kwaliteitsaspecten

Voor hyacinten die op de veiling aangevoerd worden, heeft men een aantal algemene
eisen opgesteld. Het omvat voorschriften op het gebied van kwaliteit, sortering en verpak
king. In grote lijnen komen deze voorschriften op het volgende neer:
• Als de hyacinten zichtbaar kromgroeien (met name de blauwe soorten zijn
hiervoor gevoelig), volgt er een keuropmerking.
• Het aantal nagels (bloemetjes per hyacint) moet minimaal 15 zijn
en voor de Al- en A2 klasse moet het aantal nagels minimaal 20
bedragen.
• De minimale bolmaat moet ziftmaat 15 bedragen.
• Voor het bemiddelingsbureau geldt dat de bloemtros minimaal 3
cm uit de bol gegroeid moet zijn; dit is rijpheidsstadium 1. Voor
de klok dient de bloemtros minimaal 5 cm uit de bol geroeid te zijn;
dit is rijpheidsstadium 2.
Kwaliteitsproblemen bij de hyacint zijn vooral dat er te weinig nagels per bloem zijn, dat
nagels verdrogen ('strohalmen'), dat de bloem omvalt bij uitgroei en dat ze te iel zijn.
De teelt van spruit-hyacinten vereist ervaring. Aangezien een aantal broeiers zich zijn
gaan specialiseren in de teelt van de hyacint, is de kwaliteit in de loop der jaren veel beter
PVS Marktonderzoek
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geworden. Alleen aan het feit dat een hyacint snel omvalt, is nog weinig te veranderen.
Ook ongelijke bloei is bij hyacinten een probleem, wanneer er meer bollen per pot worden
gezet.
Toch wordt er nog steeds veel slechte kwaliteit op veilingen aangevoerd. Belangrijk is
het dat keurmeesters op kenmerken hiervan geattendeerd worden. De produktcommissies
van de veilingen die zich met bolbloemen op pot bezieh houden hebben daarom regelmatig
overleg met de keurmeesters.
2.2.4

lm- en export

De hyacinten op pot worden natuurlijk ook talrijk geëxporteerd. Helaas zijn hier geen
statistieken van. Volgens exporteurs is een belangrijke afnemer Frankrijk. Die wil vooral
voor de Kerst veel éénpitters. Na de Kerst worden er ook driepitters geëxporteerd.
Aangezien wit een rouwkleur is in Frankrijk, wordt deze niet of nauwelijks gevraagd.
Naar Duitsland gaat ook veel. Daar is de hyacint met Pasen erg populair. Daarnaast wordt
er onder andere naar Zwitserland, Oostenrijk, Groot Brittannië, Zweden en Noorwegen
geëxporteerd, maar in mindere mate.
Veel van de export van hyacinten geschiedt in kleine vierkante potjes van 7*7*6 cm. Het
voordeel hiervan is dat de beladingsgraad veel beter is dan wanneer er in ronde potjes
geëxporteerd wordt. Tegenwoordig worden er ook veel gemengde dozen gemaakt. Qua
kleur wordt in deze dozen ongeveer 70% roze, 20% blauw en 10% wit gedaan.
De hoeveelheid spruit-hyacinten die in Nederland geïmporteerd worden is verwaarloosbaar
klein. Wel worden er hyacinten-bollen geïmporteerd voor de broeierij uit bijvoorbeeld
Franktijk omdat deze vroeger zijn dan de Nederlandse hyacinten. De spruit-hyacinten
die in Nederland vanaf half oktober aangevoerd worden tot december zijn allen van Franse
bollen.
2.2.5

Trends en toekomst

Het aantal driepitters dat wordt aangevoerd neemt jaarlijks aanzienlijk toe. Dit bleek
uit gesprekken met mensen van de veilingen. De aanvoer van de driepitters vangt half
janari aan. Zeker zo lang de bollen duur blijven zal deze trend zich voortzetten, omdat
dan kleinere bollen gebruikt kunnen worden. Daarnaast neemt het aantal dat met
gemengde kleuren wordt aangevoerd erg toe. In dit geval is altijd sprake van vierkante
potjes van 7*7*6 cm. Een produkt dat steeds meer in de belanf\gstelling komt is de door
een speciale behandeling meerstelig gemaakte hyacint.
Een nadeel van de hyacint blijft de te zwakke steel. Met toename van het aantal driepitters
wordt ook het feit dat de hyacinten ongelijke bloei kunnen geven een probleem. Al diverse
keren zijn er overpotten ontworpen, opdat pas de dag voor aflevering de hyacinten bij
elkaar konden worden gezocht, zodat het nadeel van ongelijke bloei wordt voorkomen.
Het heeft echter nooit echte opgang gemaakt.
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2.3 Narcis
2.3.1

Aanbod

Op de tweede plaats qua afzet staat de narcis, een produkt dat snel is gegroeid in de
afgelopen jaren (zie bijlage I), omdat er veel wordt gedaan aan ontwikkeling van soorten
die geschikt zijn voor de potproduktie. De produktie van narcissen op pot is vanaf 1985
tot 1993 snel toegenomen.
De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer hebben ongeveer 50% van de totale veilingaanvoer van narcissen. Beide andere veilingen hebben een aandeel rond de 20% (zie tabel
2.8).
Tabel 2.8: Pot-narcis aanvoer en marktaandeel per veiling (* 1.000 st.)
VBA
Jaar

Aanvoer

1992

2.889

BVH*
MA
48%

1993
52%
2.707
X IT
TVeilcentrum Naaldwijk
** Alleen
Bron: VBA/BVH/Flora

Aanvoer

Flora
MA

Aanvoer

Totaal
MA

Aanvoer

1.234

20%

1.113

18%

6.062

1.003

19%

978

19%

5.215

Het assortiment narcis op pot groeit snel. Bij de teelt van deze plant wordt gestreefd naar
rechtop staande planten met een lengte van 20 tot 30 cm. Naast het bekende
snijbloemenassortiment is de laatste jaren een pottenassortiment ontstaan. Een hele
belangrijke ontwikkeling is de 'Tête à tête'. Dit is een miniatuur- narcis, die uit iedere
steel minstens twee bloemen geeft. Tabel 2.9 laat de ontwikkelingen in het assortiment
zien.
Tabel 2.9: Ontwikkeling in het assortiment pot-narcissen (*1.000 stuks)
1993
Variëteit

1990

1987

Aanvoer

Aandeel

Aanvoer

Aandeel

3.296

63%

2.249

56%

87

8%

Ice follies

196

4%

85

2%

--

—

Salomé

149

3%

32

1%

Bridal Crown

77

1%

Canaliculars

65

1%

--

-

«

5.239

--

3.991

--

1.089

Tête à tête

Totaal

llllllllllllll

Aanvoer

iililiiiliiliii

—

Aandeel

—

—

-

-

Bron: VBN

Te zien valt welk enorm aandeel de 'Tête à tête' inneemt van de totale pot-
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narcissenaanvoer. De gehele groei in de potnarcissen is dan ook bijna alleen te danken
aan deze cultivar. De daling van de aanvoer in 1993 (zie bijlage I) is waarschijnlijk ook
te danken aan deze cultivar, omdat de bollen van de 'Tête à tête' de laatste twee jaar
erg duur zijn.
Toch zijn er met name de laatste paar jaar ook enkele andere cultivars in deze toepassing
bijgekomen, die in de toekomst belangrijk kunnen worden. De N. canaliculatis, een wit-gele
botanische miniatuur-narcis is in 1992 als pot-narcis op de markt verschenen. Ook de
'Bridal Crown' doet het goed. Dit is geen miniatuur-narcis, maar een dubbele narcis die
zich onderscheidt door een mooie knoppen presentatie. Reeds als zij nog heel kort is,
zijn de knoppen al duidelijk zichtbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 'Tête à tête',
waar bij aankoop alleen nog maar groen blad zichtbaar is.
Het afgelopen jaar is er weer een nieuwe variëteit als pot-narcis geïntroduceerd, de 'Gold
Medal'. Dit is een korte gele trompetnarcis, waar veel vraag naar was bij de exporteurs.
Dit is een grootbloemige narcis, in tegenstelling tot de 'Tête à tête'.
Het is ook mogelijk de narcis jaarrond aan te leveren. Dit gebeurt met de Tazetta-typen.
De cultivars 'Avalanche' en 'Erlicheer' zijn hiervan twee voorbeelden. Al eerder was het
mogelijk de 'Paperwhite' in oktober aan te leveren. Deze cultivar wordt aangevoerd uit
Israël. Het verschil met de tazetta-typen is echter dat de 'Paperwhite' en ook de 'Tête
à tête' versneld gebroeid worden, terwijl de 'Avalanche' en de 'Erlicheer' juist worden
vertraagd. Ze worden in een vroegtijdig stadium gerooid, zodat er nog geen bloemaanleg
in de bol zit. Door een temperatuurbehandeling kunnen ze vervolgens getrokken worden,
wanneer het maar uitkomt. Er zijn ongeveer vier bollenkwekers die jaarrond narcissenbollen kunnen leveren voor de potproduktie.
2.3.2

Kwaliteitsaspecten

De narcis op pot valt onder het veilingvoorschrift 'bloembollen op pot'. Als minimale
eisen worden o.a. aan de narcis gesteld dat:
• de op pot aangevoerde bloembollen gedurende een voldoende lange periode koude
te hebben gehad, zodat de bloei gegarandeerd kan worden.
• Als minimum rijpheid geldt rijpheidsstadium 1, conform de rijpheidsstadiumfoto's.
Bij verhandeling via de klok geldt als minimum rijpheidsstadium 2 en als maximum
4.
• Geadviseerd wordt potten aan te leveren van 9, 11 en 13 cm. Bij narcissen geldt dat
de pot vol moet zijn met bollen.
In bijlage III is een overzicht van een advieslijst qua rassen geschikt voor de pot-produktie.
2.3.3

lm- en export

Doordat Nederland uniek is met haar 'Tête à tête', wordt deze naar veel landen
geëxporteerd. Met name in Duitsland is zij erg populair. Maar zelfs naar Groot Brittannië,
die zelf een areaal narcissenbollen heeft dat het Nederlandse overtreft (ongeveer 4.000
hectaren), wordt de 'Tête à tête' geëxporteerd.
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In tegenstelling tot de andere bloembol op pot soorten worden er ook pot-narcissen
geïmporteerd in Nederland. Van groot belang is deze hoeveelheid echter niet. Ze zijn
afkomstig uit Israël en Groot Brittannië.
2.3.4

Trends en toekomst

In de loop der tijd zijn er steeds meer variëteiten geschikt bevonden voor de pot-produktie.
De belangrijkste is zoals eerder genoemd de 'Tête à tête'. Daarnaast zijn er soorten bij
gekomen zoals 'Cragford', 'Ice Follies' en 'Carlton'. In 1992 is een wit-gele miniatuur-narcis
geïntroduceerd, de 'Canaliculatis'. In 1994 zijn geïntroduceerd de 'Grand Primo', de
'Avelanche' en de 'Gold Medal', een grootkronige trompetnarcis.
Was het eerst pas mogelijk om half januari aan te leveren, enkele Tazetta types kunnen
al vanaf begin oktober in bloei getrokken worden. Zelfs is het mogelijk jaarrond narcissen
te broeien.
Belangrijke potmaten voor miniatuur-narcissen zijn de 9 en 12cm pot. Voor de overige
narcissen 12,13 en 16 cm potten (schaaltjes). Belangrijk is bij de narcissen de trend naar
schaaltjes van 16 cm. Deze vervangen de traditionele ronde potjes. De narcis kent geen
vierkante potjes zoals de hyacint.
Bijlage I geeft een gemiddelde prijs voor alle narcissen aan. De gemiddelde prijs lag in
1993 aanzienlijk hoger dan in 1992, wat samenhangt met een kleinere aanvoer. Voor
diverse potmaten is hier echter veel variatie in. Als voorbeeld hoe dit verschilt staan in
tabel 2.10 prijsgegevens van de 'Tête à tête' per potmaat, geldend voor de VBA.
Tabel 2.10:

Gemiddelde prijzen 'Tête à têtten' per potmaat
1992

1993

potmaat 9

ƒ1,06

ƒ1,32

potmaat 10

ƒ1,10

ƒ 1,30

potmaat 11

ƒ 1,25

ƒ1,53

potmaat 12

ƒ1,52

ƒ2,40

Bron: VBA

2.4 Lelie
2.4.1

Aanbod

De aanvoer van de lelie op pot is vanaf 1986 tot 1993 toegenomen van 135.000 tot bijna
2.5 miljoen stuks. Deze toename is deels te danken aan onderzoek naar goede cultivars
voor de potproduktie. In vergelijking met andere bolgewassen is bij de lelie sneller mogelijk
op nieuwe variëteiten op de markt te brengen.
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Tabel 2.11: Pot-lelie aanvoer en marktaandeel per veiling (* 1.000 st.)
VBA

BVH *

Totaal

Flora

Jaar

Aanvoer

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

1992

489

25%

1.410

71%

23

1%

1.979

1993

854

34%

1.450

59%

33

1%

2.477

* Alleen veilcentrum Naaldwijk
Bron: VBA/BVH/Flora

Zoals blijkt uit tabel 2.11 is de lelie een typisch Westlands produkt. In 1992 werd wel
71% aangevoerd op Bloemenveiling Holland, veilcentrum Naaldwijk. Dit komt met name
omdat er van oudsher grote bedrijven in het Westland staan waar de lelie goed in het
teeltplan past. In 1993 echter is er relatief meer op de andere veilingen aangevoerd.
Het aanbod is in Nederland erg geconcentreerd. Er zijn maar vier à vijf belangrijke
aanvoerders. Dit komt omdat de gelegenheidsbroeiers het met deze teelt vaak niet redden.
Het leent zich niet om er 'even bij te doen'.
De aanvoer van de lelie is, in tegenstelling tot de meeste bloembol op pot soorten,
jaarrond. De aanvoer heeft een maximum aanvoer in de maand mei, maar het heeft geen
duidelijke piekvorming.
Voor lelies zijn er speciale rassen voor de potproduktie. In het gehele lelie-assortiment
zijn een aantal hoofd-groepen te onderscheiden, te weten:
• Aziaten
35-50 cm;
• Oriëntals
25-40 cm;
• Longiflorum
45-60 cm.
Achter de soorten staat de lengte die de potsoorten kunnen krijgen. Van de Aziaten zijn
'Admiration', 'Compas', 'Dandy' en 'Horizon' cultivars geschikt voor de pot.
2.4.2

Kwaliteitsaspecten

Bij de lelie is het tot nu toe niet toegestaan dat de plant als halfwas wordt aangevoerd.
Mogelijkheden hiertoe zijn er wel, met name de Rascal types zijn hiervoor geschikt.
De teelt van pot-lelies is niet eenvoudig. Een probleem is de uniformiteit van de planten
(gelijke lengte); snijbloemen kun je van de onderkant gelijkknippen, maar dit is hier niet
mogelijk. Andere problemem zijn dat ze lang, slap, bladverdroging en bladval kunnen
krijgen.
2.4.3

lm- en export

Van de lelie op pot blijft naar verhouding maar weinig in Nederland. In paragraaf 2.1.7
was al te zien dat naar verhouding de lelie bij de Nederlandse bloemisten een lage
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penetratiegraad heeft, namelijk 18%. In Duitsland is dit 33% en in Frankrijk wel 56%.
In Nederland is het geen bekend produkt. Waarschijnlijk blijft er ook maar een klein
percentage van deze produkten in Nederland.
In Engeland en Duitsland is er volgens producenten van lelies vraag naar 40 - 50 cm lelies,
net als in Nederland. In Frankrijk daarentegen hebben ze graag lelies van 70 - 80 cm.
Qua import van bollen komt er wel wat plantmateriaal vanuit Amerika. De omvang van
de lelies op pot qua import is verwaarloosbaar klein.
2.5 Amaryllis
2.5.1

Aanbod

De amaryllis (Hippeastrum) is een produkt die al heel lang vrij constant wordt aangevoerd.
De afeet en prijs zijn beide wel gestegen ten opzichte van 1985 (zie bijlage I). De omzet
is ten opzichte van 1985 met 72% gestegen.
De amaryllis heeft een sterke piek voor de Kerst. Ongeveer 43% wordt dan aangevoerd.
Het aanvoerseizoen loopt van oktober tot half april. De eerste weken wordt gebruik
gemaakt van buitenlandse bollen (Brazilië, Zuid-Afrika), om wat vroeger aan te kunnen
voeren.
De amaryllis wordt voornamelijk aangevoerd in een 13cm pot. Het aantal stelen, 1 of
2, maakt ƒ 1,- verschil in de prijs.
Tabel 2.12: Pot-amaryllis aanvoer en marktaandeel (* 1.000 st.)
VBA

BVH *

Flora

Totaal

Jaar

Aanvoer

]

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

1992

m

I

35%

685

55%

11

1%

1.243

38%
* Alleen veilcentrum Naaldwijk
Bron: VBA/BVH/Flora

780

47%

19

1%

1.676

1993

••••III

Ook voor de amaryllis heeft Bloemenveiling Holland een aanzienlijk marktaandeel. In
1992 was dit nog 55%. In 1993 was dit gedaald naar 47%. De amaryllis is ook een produkt
dat goed in grote bedrijven past.
Enkele kwekers hebben de indruk dat er bij de amaryllis een behoorlijk gedeelte buiten
de veiling om verhandeld wordt. De totale Nederlandse produktie is dus niet gelijk aan
de totale veilingaanvoer, maar ligt hoger. De markt is in voor een jaarlijkse groei van
ongeveer 5%, omdat de kans dat de prijs dan inklapt klein is.
De belangrijkste variëteiten uit het sortiment zijn 'Picotee' (wit met een rood randje),
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'Vera' (roze), 'Orange Souvereign' (oranje), 'Minerva' (rood en wit) en 'Red Lion' (rood).
Er is onderscheid te maken in twee typen: de kleinbloemigen en de grootbloemigen.
2.5.2

Bloemistenmonitor

In Nederland en Duitsland is een onderzoek uitgevoerd naar de verkoop van amaryllissen
bij bloemisten in 1992. Grotendeels had dit betrekking op snij-amaryllissen, maar ook
de pot-amaryllis werd hierin meegenomen. De penetratie in Nederland en Duitsland bij
bloemisten is 75% respectievelijk 56%. De belangrijkste redenen waarom bloemisten geen
pot-amaryllissen verkopen zijn dat er te weinig vraag naar is of men vindt ze niet mooi.
De bloemisten zien het produkt niet allemaal als positief. In Nederland is 33% ontevreden
en in Duitsland maar liefst 48%. Redenen hiervoor zijn dat ze slecht verkopen (alleen
maar in bepaalde perioden), het resultaat valt als plant vaak tegen (te klein, te dun, te
kaal) of de bloemist vindt het zelf niet mooi. In Nederland krijgt de pot-amaryllis
gemiddeld een waardering van 67 op de schaal van 100 en in Duitsland van 61.
Het aanvoerstadium en de bolmaat zijn de belangrijkste aankoopcriteria voor hen. In
tabel 2.13 ziet men een overzicht van de voorkeuren voor aanvoerstadia. Dit verschilt
nogal.
Tabel 2.13: Voorkeur aanvoerstadium
% bloemisten
Nederland

Duitsland

Bloemknop net zichtbaar

43

28

Bloemknop boven bolrok

15

20

Bloemknop uit de bol

15

18

Bloemknop op steel

25

30

Weet niet

2

4

Bron: PVS, Bloemistenmonitor amaryllis, 1992

2.5.3

Kwaliteitsaspecten

Een nadeel van de amaryllis is dat de steel vaak omvalt. Door de Vereniging van
Bloemenveilingen in Nederland zijn aanvoervoorschriften opgesteld die in grote lijnen
op het volgende neerkomen:
• Als minimum bolmaat voor Hippeastrum in pot geldt:
20 cm bij grootbloemigen
17 cm bij kleinbloemigen
• De bol dient minimaal tot de hals te zijn opgepot, waarbij de pot volledig en rondom
dient te zijn met grond.
• De planten dienen voldoende vochtig te zijn aangevoerd.
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Minimaal rijpheisstadium 2 moet bereikt zijn (eerste bloemknop boven de bolhals).

De amaryllisbollen worden in Nederland geheel onder glas geteeld. Jaarrondteelt is
hierdoor mogelijk, indien hier vraag naar is. Het plantseizoen is in de loop der tijd steeds
langer geworden. Vooral vanwege de vraag naar vroege bollen (bloei voor de Kerst) voor
de Amerikaanse en Scandinavische markt gaat men steeds vroeger planten.
Naarmate de teeltduur langer is, neemt de kwaliteit van de amaryllis toe.
2.5.4

lm- en export

Er is een inventarisatie gemaakt van het areaal amaryllisbollen in Nederland, door middel
van een enquête.
Tabel 2.14:

Areaal amaryllisbollen naar kleur en naar verwachting van aanbod periode
m2

voor 20/8

20/8-10/9

na 10/9

Oranje

38.000

26%

55%

19%

Rood

65.000

19%

58%

23%

Apple Blossom

26.000

19%

42%

39%

Roze

25.000

20%

60%

20%

Zalm

9.000

11%

68%

21%

26.000

4%

77%

19%

12.000

8%

75%

17%

Gestreept
Wit
bron: 1BC, 1989

Rood is duidelijk de belangrijkste kleur. Apple Blossom is naar verhouding een laat soort.
Nederlandse amaryllissen op pot worden veel naar Duitsland geëxporteerd. Deze
hoeveelheid is volgens exporteurs gegroeid de afgelopen jaren. Ook naar Frankrijk,
Oostenrijk en Zwitserland worden amaryllissen geëxporteerd.
Voor de eerste maanden van de Nederlandse aanvoer worden vaak buitenlandse bollen
gebruikt. Deze komen vooral uit Zuid-Afrika en Brazilië.
2.5.5

Trends en toekomst

De meeste amaryllissen worden in een 13cm container gezet. Vervolgens worden ze bij
veel kwekers ingehoesd. Hierop staat de kleur en de behandellingswijze aangegeven. In
de handel leent de amaryllis zich goed om in mooie cadeaudozen ingepakt te worden.
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2.6 Tulp
2.6.1

Veilingaanvoer

De tulp op pot heeft in Nederland maar heel weinig aanvoerders. Er is maar één kweker
die zich helemaal heeft gespecialiseerd in de pottulpen. Hij is verantwoordelijk voor 50%
van de Nederlandse aanvoer. Daarnaast zijn er nog enkelen die het in combinatie doen
met andere potgewassen, die ook een aanzienlijke hoeveelheid aanleveren. Vanaf het
seizoen 1989/1990 is de aanvoer van de tulp sterk gegroeid (zie bijlage I).
De tulp is een echt voorjaarsprodukt. Zij wordt aangeleverd van december tot en met
april, met een piek in maart. In de zomermaanden wordt er enkele maanden niets
aangeleverd.
De tulp is een 'Westland' vreemd produkt. Hun aandeel was in 1992 maar 13% (tabel
2.15), maar opmerkelijk is de grote groei van hun aandeel. De totale Nederlandse aanvoer
is gedaald, maar hun aanvoer is toegenomen.
Tabel 2.15: Pot-tulp aanvoer en marktaandeel per veiling (* 1.000 st.)
VBA

BVH *

Totaal

Flora

Jaar

Aanvoer

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

MA

Aanvoer

1992

730

59%

163

13%

212

17%

1.241

49%
558
Alleen veilcentrum Naaldwijk
Bron: VBA/BVH/Flora

255

23%

199

18%

1.128

1993

2.6.2

Assortiment

Hoewel de omvang niet heel groot is, is er een heel breed pot-tulpen assortiment.
Botanische tulpen zijn van nature korte tulpen, die zich dus goed lenen voor de
potproduktie. Een bekend voorbeeld is hiervan de 'Pinocchio'. Dat de tulp kort blijft is
namelijk wel een vereiste. De snijtulpen zijn vaak veel te lang. De botanische tulpen zijn
echter afkomstig van dure bollen. Er bestaat ook wel de mogelijkheid andere cultivars
te gebruiken en deze te remmen. Belangrijke cultivars zijn: 'Prominence', 'Monte Carlo',
'Flair' en 'Wirosa' en 'Christmas Marvel'. Voor een volledige lijst van geschikte pottulpen
cultivars zie bijlage III.
2.6.3

Bloemistenmonitor

In 1991 is er onder bloemisten in Nederland, Duitsland en Engeland een enquête gehouden
over de afzet van tulpen. Hen is ook gevraagd of zij tulpen op pot afzetten. In Nederland
bleek dit 53% te zijn, in Duitsland 73% en in Engeland maar 28%. In paragraaf 2.1.7
bleek al dat in Frankrijk 26% van de bloemisten tulpen op pot verkopen (1993). De
belangrijkste reden waarom bloemisten ze niet verkopen, is omdat er te weinig vraag naar
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is. Een andere reden is dat een deel van de bloemisten de produkten niet konden krijgen
(geen aanbod) en in Engeland kent een deel van de bloemisten het produkt niet.
De bloemisten die tulpen op pot verkopen is gevraagd hoe ze over de kwaliteit denken.
In tabel 2.16 is hiervan een overzicht gegeven.
Tabel 2.16: Beoordeling produktkwaliteit tulpen op pot
% Bloemisten
Nederland
(n = 105)

Duitsland
(n = 147)

Engeland
(n - 58)

2

7

28

Goed

37

42

31

Niet goed/niet
slecht

25

25

26

Slecht

29

22

9

Zeer slecht

2

3

5

Weet niet

5

1

1

Zeer goed

Bron: PVS, Bloemistenmonitor tulp, 1991

De belangrijkste redenen dat een aantal bloemisten in Nederland ontevreden zijn over
tulpen op pot zijn bloemen die niet uitkomen, het te ver doorschieten van de bloemen
en een slappe steel.
2.6.4

Kwaliteits- en teeltaspecten

Een veel voorkomend probleem is dat de tulpen lang worden en een slappe steel hebben.
In Amerika heeft men de oplossing de potgrootte aan te passen om een goede verhouding
plantlengte/potgrootte te krijgen. In Nederland richt men zich echter op het produkt zelf
en is het van belang om een tulp van juiste lengte te produceren. Er zijn hier drie
mogelijkheden voor:
• genetisch korte tulpen - deze hebben als voordeel dat ze geen remstof nodig hebben,
decoratief blad hebben, een bloem met grote sierwaarde en geen extra kosten voor
remstoffen;
• aangepaste temperatuurbehandeling - dit heeft als voordeel een goed houdbaarheid,
er zijn geen dure bollen nodig en er is geen remstof nodig;
• groeiregulatoren - dit heeft als voordeel dat veel cultivars geschikt zijn, een goede
houdbaarheid, een lang produktieseizoen en geen dure bollen.
Door onderzoek van het LBO bleek dat door één week langer koude de steellengte
toeneemt met 1 cm. Daarnaast zijn als geschikte middelen tot remming van de tulpen
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de middelen Bonzi en Reducymol bevonden.
Als aanvoervoorschrift geldt voor de tulp het voorschrift voor de Bloembollen op pot.
Als minimale eisen worden o.a. aan de tulp gesteld dat:
• de op pot aangevoerde bloembollen gedurende een voldoende lange periode koude
te hebben gehad, zodat de bloei gegarandeerd kan worden.
• Als minimum rijpheid geldt rijpheidsstadium 1, conform de rijpheidsstadiumfoto's.
Bij verhandeling via de klok geldt als minimum rijpheidsstadium 2 en als maximum
4.
• Er geldt een minimale bolmaat van 11 - 12 cm voor 1 maart en na 1 maart van 10 11 cm.
• Geadviseerd wordt potten aan te leveren van 9, 11 en 13 cm.
In bijlage III is een overzicht van een advieslijst qua rassen geschikt voor de pot-produktie.
2.6.5

lm- en export

De tulp is een produkt wat het imago van Nederland draagt. Op tentoonstellingen in
verre landen moet zij dan ook vaak aanwezig zijn om Nederland aanwezig te laten zijn.
In deze gevallen wordt er vaak gebruik gemaakt van de pot-tulp, omdat de mogelijkheid
bestaat deze laat aan te planten. De pottulp vanuit Nederland wordt dan ook overal heen
geëxporteerd, ook naar landen als de Canarische Eilanden. Met name met de Kerst gaan
ze hierheen en naar de Griekse Eilanden. Duitsland en Frankrijk zijn echter de
belangrijkste afzetlanden voor de Nederlandse pottulpen. Pottulpen gaan ook vaak mee
in de gemengde bloembollen.
Tulpebollen worden wel vanuit Frankrijk geïmporteerd, omdat zij vroegere soorten hebben.
Pot-tulpen worden in Nederland niet of nauwelijks geïmporteerd.
2.7 Bijzondere bolgewassen
2.7.1

Aanbod

Naast de in dit hoofdstuk behandelde produkten, zijn er nog meer bloembollen geschikt
om op pot te zetten. Qua omvang zijn ze op dit moment niet heel belangrijk, maar een
aantal produkten zijn belangrijk voor het assortiment.
Qua omvang is de ranonkel het belangrijkst. Deze werd in 1985 nog niet aangevoerd en
is heel sterk in omvang toegenomen. Het uitgagsmateriaal hiervoor wordt geïmporteerd
uit Frankrijk en de Verenigde Staten. De ranonkel kan langer aangevoerd worden in
het voorjaar dan bijvoorbeeld de hyacint of een tulp. Ook de geluksklaver (Oxalis) is qua
omvang een belangrijk produkt.
Twee bekende soorten van die gebruikt worden voor de potproduktie zijn het blauwe
druifje (Muscari) en de vooijaarsbloeiende krokus. De penetratiegraad van deze produkten
bij bloemisten is ook redelijk hoog (zie paragraaf 2.1.7). Het blauwe druifje is qua omvang
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wel aanzienlijk gestegen t.o.v. 1985. De krokus echter niet. Wel moet men eraan denken
dat veel krokussen en Muscari's in de gemengde bloembollen op pot worden aangevoerd.
Van de Muscari wordt bijna uitsluitend de specius M. armeniacum in een aantal variëteiten
aangevoerd. Er zijn weinig andere specius geschikt voor de potproduktie. Een met name
te noemen afwijkende vorm is de M. armeniacum 'Fantasy Creation'. De aanvoer van
de Muscari begint langzaam in december en gaat dan door tot april.
De krokus is verkrijgbaar in de kleuren blauw, geel en wit. De meest voorkomende
potmaten zijn 9cm en 12cm met vier tot zeven bollen per pot.
Andere mogelijkheden voor bloembollen op pot zijn de Dahlia, Galanthus (sneeuwklokje),
Fritillaria meleagris (kievietsbloem) en Fritillaria michailovskyi, Convallaria majalis (lelietje
van Dalen), Iris reticulata en Iris danfordiae, Scilla en anemonen.
2.7.2

Kwaliteits- en teeltaspecten

Voor de bijzondere bolgewassen geldt het aanvoervoorschrift 'Bloembollen in pot en als
droge bol'. Als eis wordt hierin gesteld dat de planten voldoende sierwaarde hebben om
aangevoerd te mogen worden. Dit is inderdaad belangrijk voor het slagen op lange termijn
van een bepaald produkt. Van belang is het daarom dat er voldoende bollen in een pot
worden gezet, zodat het produkt niet te iel wordt. Voor de muscari is 5 raadzaam. 3 bollen
komt echter ook voor. De bollen van de Muscari vereisen voor de potproduktie een
speciale behandeling. Dit komt zeer nauw en Nederland schijnt hier specialist in te zijn.
Wordt de bol niet goed behandeld, dan is de kans op lange, slappe bloemen erg groot.
Als de Muscari wordt aangevoerd moet het bloempje reeds zichtbaar zijn.
Voor de krokus geldt een verbod voor aanvoer voor 15 november. Het is wel zeker dat
een krokus dan geen bloei geeft, terwijl dit moeilijk bij aankoop is te zien. Voor de
grootbloemige gele krokus mag zelfs niet voor 15 januari worden aangeboden.
2.7.3

lm- en export

De krokus, Muscari en Fritillaria worden vaak in gemengd aangevoerd. Ze worden veel
naar Duitsland geëxporteerd. Verder vindt er van deze soorten vermoedelijk niet veel
export plaats.
2.7.4

Trends en toekomst

Volgens exporteurs van bloembollen op pot is er steeds meer vraag naar een uitbreiding
van het assortiment van de bloembollen op pot. Een voorwaarde is wel dat er produkten
worden geproduceerd van goede sierwaarde en redelijke houdbaarheid. Het is niet de
bedoeling dat produkten na twee dagen huiskamer zijn uitgebloeid. De afgelopen jaren
zijn de Oxalis, anemoon, Muscari en Galanthus belangrijk toegenomen. Voor de Fritillaria
wordt verwacht dat deze toekomst-perspectief heeft door zijn goede houdbaarheid.
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Met name in Duitsland is er ook vraag naar een breder assortiment; zij zijn in voor nieuwe
Produkten. In Frankrijk daarentegen niet. Frankrijk is een traditionele markt, waar nieuwe
Produkten vaak niet aanslaan bij consumenten.
In mengdozen worden al te vroeg krokussen gestopt, die geen kans van uitkomen hebben.
Slechte zaak, want hierdoor wordt het produkt verpest. Wat betreft de muscari wordt
er ook nog steeds te veel 'rommel' aangeleverd op veilingen. Consumenten zijn niet in
staat dit te beoordelen indien zij het produkt kopen. Indien zij éénmaal een Muscari
hebben gekocht die veel te lang werd, zullen zij dit een tweede keer uit hun hoofd laten.
Belangrijk is daarom voor het produkt dat er goede kwaliteit wordt aangeleverd.
2.8 Beleid bloembollen op pot
2.8.1

Veilingbeleid

De aanvoer van bloembollen op pot geschiedt voor ongeveer 90% bij drie veilingen, te
weten de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA), Bloemenveiling Flora en
Bloemenveiling Holland (BVH), veilcentrum Naaldwijk. Bloemenveiling Holland blijft
in verhouding met haar totale marktaandeel nogal achter. Zij doet er echter veel aan
dit wat te versterken. Bloemenveiling Flora heeft naar verhouding een erg groot aandeel.
Dit is niet verwonderlijk, aangezien dit de bolbloemenveiling bij uitstek is. De VBA heeft
een aandeel dat wel overeenkomt met haar totale marktaandeel.
Op alle veilingen is er een produktmanager voor de bloembollen op pot en sinds 1991
wordt bij de veilingen de bloembol op pot als aparte veilgroep gezien. Dit doet men, opdat
kopers het erkennen als een apart produkt. Ook zijn er produktcommissies Bol op pot
op de veilingen opgericht door kwekers en keurmeesters om de belangen van de
produktgroep te behartigen.
De veilingvoorschriften voor de bloembollen op pot zijn landelijk. Er is een apart
aanvoervoorschrift opgesteld voor bloembollen op pot door de VBN. Voor de hyacint
en de amaryllis is er een specifiek voorschrift. In tegenstelling tot andere aanvoerschriften
van planten, wordt in deze voorschriften het uitgangsmateriaal beschreven. Minimale
bolmaten worden genoemd. Dit is omdat de bolmaat het enige meetbare criterium is
voor de kwaliteit. Kwaliteit is erg moeilijk in te schatten voor mensen die het produkt
niet door en door kennen, omdat bij veel produkten nog niets van de bloem is te bekennen.
Keurmeesters kunnen mindere kwaliteit dan ook niet altijd achterhalen, wat erg jammer
is. Om hier verbetering in te brengen gaat 4 à 5 maal per seizoen iemand vanuit de
produktcommissie Bol op pot met de keurmeester mee langs de veilingwagens om hem
te attenderen op verschijnselen van slechte kwaliteit. Ook bestaat de mogelijkheid een
produkt bij twijfel in de uitbloeiruimte van de veiling te zetten en het resultaat bij
uitbloeien te zien. Voor een volgende keer weet de keurmeester dan of het produkt goed
is of niet. De kwaliteit van de produkten is mede door deze maatregelen in de loop der
tijd zeker verbeterd.
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2.8.2

Onderzoek

Onderzoek wordt er gedaan naar uitgangsmateriaal dat geschikt is voor de bloembol op
pot produktie. Voor veel produkten komt dit er op neer dat de plant niet te lang mag
worden, omdat de normale snijbloemsoorten vaak langer zijn. Verder moet het blad
voldoende sierwaarde hebben. Het Labaratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO)
heeft de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd, in verband met bloembollen
op pot. Hieronder volgen hiervan de belangrijkste in een overzicht. Conclusies uit de
onderzoeken zullen hier niet genoemd worden, omdat van alle onderzoeken publicaties
verkrijgbaar zijn.

Gewas

Omschrijving

Tulp

Manieren om tulpen kort te houden: genetisch korte tulpen, aangepaste
temperatuurbehandeling en groeiregulatoren zijn onderzocht.

Lelie

Onderzoek in verband met hoeveelheid dosering en welke middelen.

Narcis

Ziektebestrijding van Botrytis/Pencillium en Pythium, vorral bij de 'Tête
à tête'. Zowel chemische bestrijding als temperatuurbehandeling en
vochtigheid potgrond.

Narcis

Temperatuurbehandeling met de volgende doelen:
•
bewaring voor opplant;
•
mogelijkheden tot remming/uitstel na de volledige koelbehandeling;
•
mogelijkheden jaarrondbloei door mideel van droge bewaring of
bewaring in het ijs (ijsnarcis);
•
mogelijkheden voor in de zomer geteelde Tazetta narcissen.

Narcis

Bemesting: invloed stikstofbemesting op het veld en in de potgrond.

Narcis

Sortimentsonderzoek

Hyacint

Temperatuurbehandeling met de volgende doelen:
•
preparatiebehandeling, tussentemperatuur, koude periode om vroeg
te bloeien;
•
koudeperiode en planttijdstip voor late bloei;
•
koel- en rem temperatuur voor latere bloei.

Hyacint

Kunstlichtbroei: wat is de invloed van de duur, intensiteit en kleur van het
licht.

Hyacint

Bemesting: invloed stikstofbemesting op het veld en in de potgrond.

Hyacint

Invloed van herkomst, leeftijd en vermeerderingswijze op de kwaliteit.
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Naast het onderzoek wat het LBO uitvoert, gebeurt er in de praktijk veel onderzoek door
veredelaars. Deze doen vooral onderzoek naar sortimentsverbetering. Er worden allerlei
proeven gedaan om uiteindelijk tot nieuwe soorten te komen die geschikt zijn voor de
pot-produktie. Met name voor de lelie zijn er veel ontwikkelingen op dit moment.
2.8.3

Promotie

Het Internationaal Bloembollen Centrum houdt zich bezig met aktiviteiten ter verbetering
van de internationale afzet van bloembol-produkten, waaronder de bloembol op pot. Voor
de bloembol op pot hebben ze weinig specifieke promotiematerialen. Hier onder volgt
een overzicht van hun promotieactiviteiten en materialen:

•
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De bolbloemenproduktie:

Dit is een maandelijks magazine, waarin nieuwe
teeltmogelijkheden staan. Het gaat zowel over
snijbloemen als bloembollen op pot.

Bijzondere bolgewassen:

Informatie voor kwekers. Te verkrijgen in het
Nederlands en Engels. Met het Duits zijn ze nu ook
bezig.

Balkon poster:

Poster met foto van balkonbakken metbolgewassen
erin. Stimulering van de consument.

Bloembol op pot poster:

Alle broeiers krijgen die om ook eens aan andere
Produkten te denken die ze op pot kunnen zetten.

Tijdschriften:

Nadruk op balkonbakken.
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3 Buitenlandse bloembollen op pot
3.1 De Verenigde Staten
De Verenigde Staten is het Bloembollen op pot land bij uitstek. Vandaar dat ik dit
hoofdstuk met dit land begin. In het oosten van het land kennen ze uitsluitend de
potcultuur. De potten worden mooi versierd en in de huiskamers gezet. Een bosje
snijbloemen kennen ze daar niet of nauwelijks. In het westen kennen ze wel snijbloemen,
maar ook daar wordt veel op pot gezet.
3.1.1

Bloembollenareaal en - import

In Amerika worden geen statistieken bijgehouden over bollen-produktie in Amerika. Er
zijn echter schattingen gemaakt van oppervlakten.
Bloembollen oppervlakten:
Iris
Lelie
Narcis
Tulp
Overig

190 ha
789 ha
467 ha
222 ha
366 ha

Bron: PVS schattingen

Hoewel de Verenigde Staten zelf een redelijk areaal bloembollen heeft, importeren zij
veel bollen vanuit Nederland. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de Nederlandse
export van bloembollen naar de Verenigde Staten.
Vanuit andere landen worden ook bloembollen geïmporteerd. In 1992 werd er vanuit
België en Luxemburg (157.000 kg), Ierland (2.000 kg), Nederland (25.657.000 kg) en Groot
Brittannië (2.485.000 kg) bloembollen geïporteerd. In totaal 28.301.000 kg. Vanuit Engeland
komen er vooral narcissenbollen.
Zelf exporteren ze ook bloembollen, maar van veel kleinere omvang. In 1992 werd er
naar Duitsland (13.000 kg) geëxporteerd, Denemarken (6.000 kg), Frankrijk (2.000 kg),
Italië (11.000 kg), Nederland (232.000 kg), Polen (2.000 kg) en Groot Brittannië (130.000
kg). In totaal 396.000 kg.
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Tabel 3.1: Bloembollenexport naar de Verenigde Staten (* 1.000 stuks)
85/86

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

279.S77

256.499

271.540

270.511

290.750

281.314

Narcis

63.128

55.305

67.846

74.994

79.366

85.670

Hyacint

29.318

27.931

28.885

29.759

31.913

30.604

Amaryllis

2.639

2.897

3.169

3.141

3.063

3.227

Anemone

35.476

43.873

34.328

52.188

35.699

40.897

Iris

87.347

93.624

118.459

109.979

99.628

95.303

Krokus

79.277

64.540

68.407

70.105

74.362

76.124

Lelie

33.968

40.727

56.308

56.295

84.558

91.420

Muscari

27.260

31.032

28.836

29.780

37.390

32.801

5.953

8.275

9.600

14.146

17.533

19.118

10.214

5.598

9.081

6.378

1.499

2.169

Tulp

Oxalis
Ranonkel
Bron: PVS

De tulp is verreweg het belangrijkste soort qua bloembollen export naar Amerika. De
gladiool staat op de tweede plaats, maar is absoluut niet relevant voor de pot-produktie.
Op de derde en vierde plaats staan de krokus en de narcis.
De tulp heeft een redelijk stabiele afzet. De narcis daarentegen is sinds 1988/1989
behoorlijk gestegen. Verder is er bij de diverse soorten geen structurele groei te bekennen,
met uitzondering van de Oxalis, die de laatste jaren steeds meer gevraagd wordt.
3.1.2

Bloembol op pot produktie

Om aan te geven welke soorten uit tabel 3.1 van belang zijn voor de pot-produktie, moeten
we ten eerste en onderscheid maken naar welk percentage als eindbestemming de
droogverkoop heeft en welk percentage de broeierij. Figuur 3.1 laat dit voor het seizoen
'91 f92 zien.
Te zien valt dat de percentages ontzettend verschillen; bij de iris en de lelie gaat een
aanzienlijk percentage de broeierij in, maar bij de krokus, anemone en Muscari stelt dit
erg weinig voor.
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Figuur 3.1: Verenigde Staten

Export bloembollen seizoen '91/'92
Droogverkoop en broeierij
120

Kr

Na

Ox

Til • Tulp
Kr • Krokus
Na • Narcis
Ox - Oxalla
An • Anemone

An

Mu

Droogverkoop

Hy

Y//A Broeierij

Am • Amaryllis

Ir • Iris
Mu» Muscari
Hy • Hyacint
Le • Lelie
Ra • Ranonkel

Bron: PVS, 1992

Aangezien er geen statistieken zijn van de potproduktie in Amerika, wordt om tot
hoeveelheden van de potproduktie in Amerika te komen, gebruik gemaakt van
inschattingen van precentages die in de broeierij voor respectievelijk de snijbloemen en
de potplanten worden gebruikt. De precentages bestemd voor de potproduktie worden
als volgt ingeschat: hyacint 99%, narcis 75%, tulp 75%, lelie 50% (meningen erg verdeeld!),
Amaryllis 100%, Muscari 100%, krokus 100%, Oxalis 100%. In tabel 3.3 staan de
inschattingen van de potproduktie voor het seizoen 1992/1993. N.B.: het gaat hier alleen
om de pot-produktie geproduceerd van Nederlandse bollen!
Van de lelie is wel een statistiek aanwezig van het areaal van de pot-produktie (zie tabel
3.2). Hieraan is goed te zien dat de omvang toeneemt.
Tabel 3.2: Areaal pot-lelie produktie Verenigde Staten (ha.)
1986

1988

1989

1990

Lelies, Pasen

484,5

583,1

599,1

663,4

Lelies, overig

55,7

71,2

100,7

96,1

bron: AlPH-jaarboek 1993
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Tabel 3.3: Bloembollen op pot produktie USA seizoen 1992/1993 (x 1.000 stuks)
Bloembollen
import

Hoeveelheid
broeierij

Aantal bloem
bollen voor de
pot-produklie

Aantal
potten

281.314

90.020

67.515

3.503

Narcis

85.670

14.564

10.923

2.731

Hyacint

30.604

11.017

10.907

3.636

3.227

678

678

678

Krokus

76.124

3.806

3-806

1.269

Lelie

91.420

70.393

35.197

11.732

Muscari

32.801

984

984

197

Oxalis

19.118

2.868

2.868

956

Tulp

Amaryllis

De aanname is gemaakt dat voor de tulpen gemiddeld 5 bollen per pot worden gebruikt,
voor de narcis 4, voor de hyacint 3, voor de amaryllis 1, voor de krokus 3, voor de lelie
3, voor de Muscari 5 en voor de Oxalis 3. In vergelijking met Nederland maken de
Amerikanen grotere potten. Dit bleek uit een gesprek met een Amerikaanse broeier.
De iris, anemone en ranonkel zijn weggelaten in deze tabel, aangezien daar geen inzicht
over verkregen is.
Nogmaals dient vermeld te worden dat het hier gaat om de bloembollen op pot die met
bollen uit Nederland geproduceerd zijn. De verhouding van de bloembollen naar oorsprong
ligt ongeveer als tabel 3.4. laat zien.
Tabel 3.4: Oorsprong bloembollen in Amerika (%)
Nederland
Lokale produktie
Overig
3.1.3

60%
20%
20%

Trends en toekomst

In tegenstelling tot Nederland kent Amerika een "show" verpakking van haar produkten:
potten worden versierd en af en toe een ballon erbij gestoken. De afeet van de produkten
geschiedt daar ook hoofdzakelijk met de feestdagen, zoals Pasen, Valentijnsdag, Moederdag
en St.-Patricksday. Pasen is de belangrijkste feestdag in verband met de afeet van
bloembollen op pot. Tussendoor wordt langzamerhand steeds meer verkocht door super
markten, die inspelen op impulsaankopen.
In de Verenigde Staten is volgens bollenexporteurs een trend naar toename van 'spruit'
bloembollen op pot voor tuinbeplanting in het voorjaar. Dit is een heel ander segment
dan de bloembollen op pot voor de huiskamer.
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In de toekomst wordt voor de bloembollen op pot nog wel groei verwacht. Het afgelopen
jaar was niet heel rooskleurig in Amerika. Dit heeft echter veel met het weer te maken;
indien het weer slecht is dan verloopt de verkoop van de produkten slechter, omdat
consumenten juist bij een vroeg voorjaarszonnetje de impuls krijgen om een bloembol
op pot te kopen. Maar over het algemeen neemt de omvang toch toe. Nieuwe cultivars
geschikt voor pot-produktie zijn nog steeds van harte welkom, met name tulpen en
narcissen. De lelie wordt snel belangrijker. Ook onbekendere soorten komen in trek, zoals
bijvoorbeeld de Scilla.
Belangrijk blijft teeltbegeleiding en goed uitgangsmateriaal. Voor bloembollen op pot
moeten de planten in het algemeen niet te hoog worden en moet de lengte van het blad
goed zijn.
3.2 Duitsland
3.2.1

Bloembollenareaal

In Duitsland heeft het bloembollenareaal zeker geen grote omvang als men dit vergelijkt
met bijvoorbeeld Nederland (tabel 3.5). Alleen het Lelietje van Dalen is wel van betekenis,
aangezien het qua bollen het belangrijkste exportprodukt is. In 1981 had het areaal een
omvang van 75 ha. en werden er 12 miljoen bollen geëxporteerd, waarvan 70% naar Neder
land ging.
Tabel 3.5: Bloembollenareaal Duitsland (ha)
'75

'78

'81

'84

'88

'92

Totaal

97

118

90

98

78

151

Tulp

78

97

74

84

63

-

Narcis

14

-

-

-

-

Overig

5

21

16

14

15

151

Lelietje
van Dalen

93

92

75

71

1J6

67

IIIÏII1I111II

- = valt onder overig
Bron: AIPH jaarboek, 1993

Duitsland is een van onze belangrijkste afzetmarkten van bloembollen. In de volgende
tabel is de totale export van bloembollen naar Duitsland weergegeven.
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Tabel 3.6: Bloembollenexport naar Duitsland (* 1.000 stuks)
89/90

92/93*

88/89

410.717

424.688

437.268

494.976

473.997

406.509

Narcis**

81.920

88.360

90.348

110.470

114.333

98.714

Hyacint

23.579

24.247

24.662

30.050

26.790

22.925

Amaryllis

1.862

1.794

1.894

2.391

1.999

2.562

Anemoon

28.834

42.040

39.475

40.269

39.839

50.499

Iris

43.628

37.225

35.872

50.365

36.992

37.790

106.133

101.671

111.131

123.292

118.354

114.446

Lelie

15.107

13.948

16.844

20.497

19.392

14.531

Muscari

26.965

24.736

27.573

27.952

35.510

34.636

Oxalis

33.247

67.004

47.628

53.872

41.929

36.578

4.538

4.011

3.992

6.425

5.724

4.558

Tulp

Krokus

Ranonkel

90/91

01/92

85/86

*
Vanwege het wegvallen van de PD-certificaten, kunnen in dit jaar afwijkingen optreden.
** Dit is exclusief hoeveelheden in kg. In 92/93 was dit 1.163 ton.
Bron: PVS

Ook voor Duitsland is de tulp het belangrijkste bolgewas. De krokus heeft ook een grote
omvang en de export vanuit Nederland van de narcis is groeiende.
Vanuit andere landen worden ook bloembollen geïmporteerd. In 1992 vanuit België en
Luxemburg (33.000 kg), Frankrijk (32.000 kg), Italië (243.000 kg), Nederland (28.137.000
kg) en Groot Brittannië (821.000). In totaal is dit 29.266.000 kg.
In 1992 werden er vanuit Duitsland bloembollen geëxporteerd naar België en Luxemburg
(42.000 kg), Denemarken (84.000 kg), Frankrijk (61.000 kg), Ierland (216.000 kg),
Nederland (1.623.000 kg), Groot Brittannië (35.000 kg), Oostenrijk (27.000 kg), Zweden
(23.000 kg) en Zwitserland (123.000 kg). In totaal 2.234.000 kg.
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3.2.2

Bloembol op pot produktie

Om aan te geven welke soorten uit tabel 3.6 van belang zijn voor de pot-produktie, wordt
eerst onderscheid gemaakt in welk percentage de droogverkoop in gaat en welk percentage
bestemd is voor de broeierij. Figuur 3.2 laat dit zien.

Figuur 3.2:

Export bloembollen seizoen '91/'92
Droogverkoop e n b r o e i e r i j
120
100

80

60
40
20

Tu

Ui • Tulp
Kr • Krokus
Na • Narcis
Ox • Oxalis
An • Anemone

Kr

Na

Ox

Mu

Droogverkoop

Hy

Y//A Broeierij

Am • Amaryllis

Le

Ra

Am

Ir • Iris
Mu» Muscarl
Hy • Hyacint
Le • Lelie
Ra • Ranonkel

Bron: PVS

Opvalllend is in Duitsland het hoge percentage van de Oxalis dat naar de broeierij gaat.
Bij de ranonkel, krokus en anemone stelt dit percentage niet veel voor.
Om inzicht te krijgen in de bloembol op pot produktie van Duitsland, wordt gebruik
gemaakt van de veilingcijfers van Bloemenveiling Neuss, die ongeveer verantwoordelijk
is voor 50% van de Duitse landelijke aanvoer.
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Tabel 3.7: Bloembollen op pot produktie Duitsland 1993
Veilingaanvoer
Neuss

Mogelijke totale
produktie*

32.000

192.000

Galanthus

8.000

48.000

Hyacinten

500.000

3.000.000

35.000

210.000

Narcis klein

537.000

3.222.000

Narcis groot

177.000

1.062.000

Oxalis

177.000

1.062.000

81.000

486.000

185.000

1.110.000

12.000

72.000

1.744.000

10.464.000

Krokus

Muscari

Eén tulp
Meer tulpen
Scilla
Totaal
* niet gebaseerd op statistiek!
Bron: Veiling Neuss

Om tot de totale Duitse veilingaanvoer te komen, dient alles met ongeveer 2
vermenigvuldigd te worden. Verder gaat er in Duitsland qua percentage veel minder via
de veiling dan hier. Geschat wordt dat in Duitsland ongeveer éénderde van de tatale
produktie van bollen op pot via de veilingen afgezet wordt. Als indicatie voor de gehele
Duitse bloembol op pot produktie, zijn de veilingaanvoercijfers van Neuss dus met 6
vermenigvuldigd. Te zien valt dat in tegenstelling tot Nederland in Duitsland de narcis
de meest populaire bloembol op pot is. Men kent er ook pottulpen, waarbij er maar één
tulp in een pot staat. In Duitsland wordt de bloembol op pot ook wel benut voor
begraafplaatsen.
3.2.3

Trends en toekomst

In Duitsland is meerdere malen een onderzoek gedaan naar de pentratie van de hyacint
en de amaryllis op pot bij de consument. In 1992 bleek dat de amaryllis een penetratie
van 1,3 heeft en de hyacint van 6,9 (bron: PVS, Consumentenpanel Duitsland). Gemiddeld
werd er door een kopend gezin 1,53 amaryllis gekocht met een waarde van DM 6,84 per
amaryllis. Gemiddeld werd er door een kopende consument 2,03 hyacint gekocht met
een waarde van DM 2,53 per hyacint. In 1993 bleek dat de amaryllis een penetratie van
1,8 heeft en de hyacint van 5,2. Gemiddeld werd er door een kopende consument 1,11
amaryllis gekocht met een waarde van DM 7,78 per amaryllis. Gemiddeld werd er door
een kopende consument 1,92 hyacint gekocht met een waarde van DM 2,898 per hyacint.
In paragraaf 1.7 was reeds te lezen welke penetraties diverse produkten bij de bloemist
hebben.
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Naar schatting van de Duitse tuinbouworganisatie vindt de broeierij voor meer dan de
helft plaats in broeierijen die tevens de eindverkoper aan de consument zijn. Van deze
bedrijven zijn er naar schatting enkele duizenden, verspreid over het hele land. Een
geringer gedeelte van de afzet van bloembollen op pot vindt via de veilingen of via de
goothandelsmarkten plaats.
De tulp, hyacint en narcis zijn veel gevraagde produkten in Duitsland. De kleur van de
hyacint wisselt nogal eens. Het afgelopen seizoen was blauw populair. Volgens de voorzitter
van veiling Neuss worden bloembollen op pot van december tot en met maart gevraagd.
De Pasen is te laat; liever hebben ze de produkten vroeger, want als het warmer begint
te worden, worden andere produkten interessanter. Ingeschat wordt dat vooral de
Nederlandse produkten via supermarktketens worden afgezet, maar dat het Duitse produkt
meer via de bloemist gaat. De kwaliteit van het Duitse produkt vindt men beter dan van
het Nederlandse produkt.
Een probleem van de bloembollen op pot is de houdbaarheid. Indien ze in huiskamers
worden neergezet zijn ze relatief snel uitgebloeid. De vraag naar bloembollen op pot neemt
nog steeds toe in Duitsland. Vooral naar de bijzondere bolgewassen (nieuwe soorten)
is vraag. Belangrijk is dat er een breed assortiment aangeboden wordt. De import vanuit
Nederland van bloembollen op pot neemt ook langzaam toe, vooral de 'Tête à tête'. Ook
vanuit Engeland worden er wat narcissen geïmporteerd.

3.3 Frankrijk
3.3.1

Bloembollenareaal en -import

In Frankrijk vindt ook produktie van bloembollen plaats. De omvang is weergegeven in
figuur 3.3 op de volgende pagina weergegeven.
Vanuit Frankrijk in 1992 werden bloembollen geëxporteerd naar België en Luxemburg
(3.000 kg), Spanje (185.000 kg), Griekenland (32.000 kg), Italië (730.000 kg), Nederland
(8.477.000 kg), Groot Brittannië (56.000 kg), Oostenrijk (20.000 kg), Finland (105.000
kg), Noorwegen (4.000 kg), Zweden (10.000 kg) en Zwitserland (7.000 kg). In totaal is
dit 9.629.000 kg. Te zien valt dat er in Nederland heel veel wordt geïmporteerd vanuit
Frankrijk. Dit zijn o.a. veel tulpen en hyacinten die vroeger zijn dan de Nederlandse
soorten.
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Figuur 3.3:

Bloembollenareaal Frankrijk
1990

Gladiool

Iris

Dahlia

Tulp

Narcis

Lelie

Anera.

Ran.

Hyac.

OverLf

* = schatting
Bron: CNIH

Tabel 3.8: Bloembollenexport naar Frankrijk (* 1.000 stuks)
89/90

90/91

91/92

92/93*

85/86

88/89

240.886

265.198

297.290

274.071

253.620

238.653

Narcis

18.816

21.615

28.235

34.821

33.095

28.123

Hyacint

28.409

28.730

31.922

34.083

31.604

28.932

Amaryllis

929

870

686

661

828

750

Anemoon

45.986

57.157

50.027

39.198

37.404

30.203

Iris

59.926

57.516

50.878

56.953

Krokus

44.652

39.833

45.179

46.859

Lehe

30.501

38.195

43.365

43.291

8.334

7.568

11.305

16.008

13.507

8.122

953

1.347

3.247

7.640

5.545

1.895

5.361

4.294

3.082

3.261

2.790

2.545

Tulp

Muscari
Oxalis
Ranonkel

43.407
43.237
41,58]

38.160
34.425
38.701

*
Vanwege het wegvallen van de PD-certificaten, kunnen in dit jaar afwijkingen optreden.
Bron: PVS

44

PVS Marktonderzoek

Te zien valt dat er bij veel produkten een dalende lijn in de export zit. De anemone, iris
en krokus nemen allemaal af. Alleen de lelie is groeiende. De handel in Frankrijk loopt
op dit moment in het algemeen niet goed. Redenen hiervoor zijn de veranderingen in
de BTW en de toenemende export van produkten rechtstreeks vanuit Nederland.
Nederlandse produkten zijn vaak goedkoper en er wordt een breed assortiment
aangeboden. Ook heeft men in het buitenland geen veilingsysteem als in Nederland.
Broeiers moeten zorgen voor hun eigen afeetkanalen. Dit vergt vaak veel tijd is relatief
erg duur.
In Frankrijk werden in 1992 bloembollen geïmporteerd vanuit Duitsland (73.000 kg), België
en Luxemburg (198.000 kg), Italië (72.000 kg), Nederland (19.408.000 kg) en Groot
Brittannië (392.000 kg). In totaal is dit 20.143.000 kg.

3.3.2

Bloembollen op pot produktie

Figuur 3.4 geeft aan welk percentage van de Nederlandse import bestemd is voor de
broeierij en welk percentage voor de droogverkoop.
Figuur 3.4:
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Vermeld moet worden dat indien de percentages voor droogverkoop en broeierij gezamelijk
niet op honderd uitkomen, dat het overige percentage voor plantgoed is geëxporteerd.
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Aangezien van Frankrijk eveneens geen statistieken zijn van de bloembol op pot produktie,
zal geprobeerd worden dit te berekenen aan de hand van inschattingen van exporteurs,
welk percentage van de geëxporteerde bollen bestemd voor de broeierij voor de potproduktie bestemd zijn en welk percentage voor de snijbloemen. Het gaat hier dus alleen
om de potten die geproduceerd worden, waarvoor Nederlandse bollen zijn gebruikt. Tabel
3.9 laat dit zien.
Tabel 3.9: Bloembollen op pot produktie Frankrijk seizoen 1991/1992
Bloembolle»
import

Hoeveelheid
broeierij

Aantal bloem
bollen voor
potproduktie

Aantal
potten

253.620.000

76.086.000

19.021.000

4.755.000

Narcis

33.095.000

3.309.000

827.000

207.000

Hyacint

31.604.000

9.481.000

9.007.000

3.603.000

828.000

199.000

179.000

179.000

Krokus

43.237.000

3.027.000

3.027.000

757.000

Lelie

41.581.000

35.760.000

3.576.000

1.192.000

Muscari

13.507.000

405.000

365.000

73.000

Tulp

Amaryllis

In tegenstelling tot de andere landen worden er erg weinig narcissen gekweekt in Frankrijk.
Het is geen populair produkt. De tulp, hyacint en de lelie zijn de traditionele produkten
die aanslaan bij de Fransman. De Oxalis is weggelaten uit de tabel, omdat dit een
verwaarloosbare hoeveelheid is.
3.3.3

Trends en toekomst

De Franse bloembol op pot wordt onder druk gezet door de Nederlandse bloembol op
pot. Het Nederlandse bedrijf is beter geoutilleerd voor de produktie ervan en
distributiemogelijkheden zijn voor de Nederlanders veel groter dan voor de Franse
individuele broeier. Het Franse produkt steekt echter qua kwaliteit wel boven het
Nederlandse produkt uit. Indien zij zich op het bovenste marktsegment richten, zouden
ze minder last van elkaar ondervinden.
De hyacint heeft de afgelopen jaren in Frankrijk een prijsplafond bereikt in verhouding
tot het overige bloeiende planten aanbod. Hierdoor neemt de vraag bij broeiers naar bollen
iets af, wat in tabel 3.8 is te zien. De export van hyacinten op pot naar Frankrijk neemt
toe.
In Frankrijk is vraag naar pot-leliesoorten met een lengte van 60 - 70 cm. In verhouding
zijn dit langere soorten dan in andere landen gevraagd worden. Hier wil men vaak 40-50
cm lelies.
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De hyacint staat in Frankrijk op de 5e plaats van de meest gekochte bloeiende potplanten
en wel met 7% qua hoeveelheid en met 4% qua waarde (4% * ƒ 2.238.000.000 = ƒ
89.520.000). In 1989 had zij 3,3 miljoen kopers, in 1990 3,6 miljoen, in 1991 3,1 miljoen
en in 1992 3,6 miljoen.
De belangrijkste aankoopgelegenheden voor bloemen en planten zijn de Kerst,
Allerheiligen en Moederdag.

3.4 Scandinavië
Scandinavië is voor bepaalde bloembol op pot soorten een belangrijke afnemer. Ze hebben
een aanzienlijke produktie. Hoewel Scandinavië uiteen valt in de landen Denemarken,
Noorwegen, Zweden en Finland en er dus vier verschillende landen zijn met verschillende
kenmerken, zijn er toch genoeg overeenkomsten om ze in één paragraaf te behandelen.
3.4.1

Bloembollenareaal en - import

In Denemarken is naar schatting en bloembollenareaal van 258 ha., waarvan 36 ha.
narcissen, 215 ha. tulpen en de overige hectaren met diverse soorten. In de andere landen
zijn geen bloembollenoppervlakten van betekenis.
Denemarken exporteert jaarlijks 38.000 kg bloembollen in totaal. De omvang van de
bloembollen export naar Denemarken neemt wel toe. De narcis wordt belangrijker, maar
ook de Muscari, Oxalis en de lelie. Wat betreft de Muscari is er vraag naar
voorgeprepareerde bollen, zodat ze gebruikt kunnen worden voor de pot-produktie.
Zweden is een belangrijk land qua bloembollenexport voor Nederland. Tabel 3.10 laat
de export vanuit Nederland van een aantal seizoenen zien.
De tulp is wederom het belangrijkste exportprodukt. De narcis en de hyacint hebben al
jaren een stabiele afeet. De lelie en de amaryllis nemen in omvang toe.
Naar de andere drie landen is de omvang van een veel kleinere betekenis. Voor
Denemarken is wordt de narcis echter ook steeds belangrijker, met name door de 'Tête
à tête'. Ook de Muscari, lelie en de Oxalis nemen snel in betekenis toe.
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Tabel 3.10:

Bloembollenexport naar Zweden (* 1.000 stuks)
89/90

90/91

91/92

92/93

85'8f>

88/89

135.894

120.890

138.944

137.391

139.319

141.950

Narcis

10.531

10.326

11.728

11.410

11.332

10.837

Hyacint

15.765

14.691

14.428

14.449

13.605

13.844

Amaryllis

562

777

964

1.009

1.071

1.133

Anemoon

5.736

3.937

4.361

4.196

3.559

3.058

Iris

5.610

4.122

3.644

3.106

2.327

1.639

14.063

9.165

10.120

11.892

11.793

10.544

Lelie

1.082

1.875

2.362

2.872

2.772

2.825

Muscari

3.792

3.031

3.316

3.138

3.584

3.339

Oxalis

161

82

116

318

392

405

Ranonkel

200

108

122

156

133

138

Tulp

Krokus

3.4.2

Bloembollen op pot produktie

Naar verhouding gaan er in Scandinavië veel bloembollen de broeierij in. Figuur 3.5
laat zien welke percentages in Zweden in de broeierij en de droogverkoop terecht
komen.
Figuur 3.5:

Export bloembollen seizoen '91/'92
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Met name de hyacint, tulp, lelie en amaryllis gaan voor een groot gedeelte naar de
broeierij. Voor Finland geldt een beetje hetzelfde beeld qua percentages, met het
verschil dat daar van de iris 84% naar de broeierij gaat en van de narcis 50%. Met
Denemarken is het grootste verschil dat daar 93% van de Oxalis de broeierij ingaat
en 74% van de narcis. De andere soorten komen redelijk overeen met Zweden.
Om voor Zweden tot een grootorde te komen hoeveel van de broeierij gebruikt
wordt voor de pot-produktie, is enkele exporteurs gevraagd hiervan een inschatting
te maken. Zij maakten de inschatting dat 100% van de hyacint op pot wordt gezet,
15% van de narcis, 0,1% van de tulp, 10% van de lelie, 100% van de amaryllis, 10%
van de Muscari en 10% van de krokus.
Tabel 3.11: Bloembollen op pot produktie Zweden seizoen 1992/1993
Bloembollen
import

Hoeveelheid
broeierij

Aantal bloem
bollen voor
potproduktie

Aantal
potten

Narcis

10.837.000

3.359.000

504.000

126.000

Hyacint

13.844.000

12.598.000

12.598.000

12.598.000

1.133.000

623.000

623.000

623.000

10.544.000

1.160.000

116.000

29.000

Lelie

2.825.000

2.288.000

229.000

76.000

Muscari

3.339.000

134.000

13.000

3.000

Amaryllis
Krokus

Van de veronderstelling is uitgegaan dat bij de narcissen gemiddeld 4 bollen in een
pot worden gezet, bij de hyacint 1 (in Zweden worden voor 99% éénpitters
geproduceerd), bij de krokus 4, bij de lelie 3 en bij de Muscari ook 3.
De hyacintenbroeierij heeft een aanzienlijke omvang in Zweden. Dat is dan ook dé
bloembol op pot in Zweden. Daarnaast is ook de amaryllis zeker noemenswaard. Op
dezelfde manier kan worden berekend dat in Finland de hyacintproduktie een
omvang heeft van ongeveer 4,6 miljoen potten en in Noorwegen van 0,9 miljoen
potten. In Noorwegen blijken veel narcissen op pot te worden gezet; 80% van de
broeierij. Naar schatting zullen dit 300.000 potten zijn.
In Denemarken worden veel narcissen op de pot gezet, maar ook veel Oxalis.
3.4.3

Trends en toekomst

In Zweden is op grote schaal geprobeerd pottulpen af te zetten. Het is echter niet
aangeslagen. De consument accepteert het gewoon niet en dus willen ook de
detaillisten het niet meer.
De hyacint is in Scandinavië een typisch kerstprodukt; na de Kerst kun je ze bij wijze
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van. spreken wel weggooien. Voor Denemarken geldt dit echter niet; daar worden
hyacinten ook in maart nog verkocht. 'Anne Marie' is in Zweden erg populair. De
snij-hyacint kennen ze niet. In Noorwegen begint men de hyacint eigenlijk pas net te
kennen. Hier is nog groei in te verwachten. In de andere landen stabiliseert het zich
enigszins; in Denemarken neemt het zelfs af volgens exporteurs. Een mogelijke reden
hiervoor is dat hyacinten rechtstreeks uit Nederland worden aangevoerd.
In Zweden en Finland is de narcis een typisch paasprodukt. In Noorwegen
daarentegen begint de vraag al in januari en gaat door tot en met de Pasen. Met
name de 'Tête à tête' is populair. Vanuit Schotland worden wel bollen ingevoerd van
'Carlton'.
De amaryllis is in Finland een kerstplant geworden. De afzet is de afgelopen jaren
met sprongen vooruit gegaan. Ook in Zweden heeft de plant een Kerstimago. De
Muscari en de krokus worden door bloemisten vaak in grote bakken gezet en
vervolgens kunnen ze hier steeds bloemetjes uit blijven trekken. Maar ongeveer 10%
van deze soorten wordt op pot gezet.
In de drie noordelijke landen blijkt de afzet van bloembollen op pot voor ongeveer
75% via de warenhuizen te gaan.
In Denemarken worden veel narcisjes op 5xh cm potjes gezet met één in een pot.
Deze worden ook veel geëxporteerd. Uit een consumentenpanel Denemarken kwam
naar voren dat van alle kamerplanten neemt de bloembol op pot 4,9% voor haar
rekening. De penetratiegraad in 1992 was 20,5, dus 20,5 van de honderd huishoudens
kocht in 1992 een bloembol op pot. Daarnaast is gegeven dat er in 1990 2.229.000
huishoudens waren in Denemarken. Verdeeld over de kwartalen zag dit er als volgt
uit:
Tabel 3.12: Penetratiegraad bloembol op pot Denemarken
le kwartaal

2e kwartaal

3c kwartaal

4e kwartaal

1992

12,4

5,9

0,6

6,7

1993
Bron: PVS

12,2

2,6

0,5

2,0

In alle kwartalen is de penetratiegraad in 1993 gedaald t.o.v. het vorige jaar, maar
m.n. in het 2e en 4e kwartaal. Het grootste gedeelte van de verkoop vindt plaats in
het le kwartaal. 58% van de aankopen is bedoeld voor het eigen huis, 27% voor een
cadeau voor anderen en 3% voor het graf. Verreweg het grootste gedeelte blijkt via
de kruidenier afgezet te worden (± 50%). Via de supermarkt gaat ongeveer 25% en
via de bloemist nog eens de helft zo weinig. Via de markt en het tuincentrum
worden ze niet of nauwelijks gekocht.

50

PVS Marktonderzoek

3.5 Japan
3.5.1

Bloembollenareaal en -import

Een land waarnaar de export van bloembollen erg toeneemt is Japan. Vandaar dat
deze ook wordt meegenomen in dit onderzoek. Tabel 3.13 geeft aan hoeveel er de
afgelopen jaren heen is geëxporteerd.
Tabel 3.13:

Bloembollenexport naar Japan (* 1.000 stuks)
85/86

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

3.928

33.960

5L492

69.224

103.368

103.789

330

1.855

2.038

2.459

4.034

3.394

5,719

4.700

5.025

4.421

5.146

6.182

Amaryllis

m

358

465

376

785

1.189

Anemoon

189

137

209

98

588

138

Iris

L231

574

864

508

3.323

9.206

Krokus

Î.326

828

909

464

1,595

6.152

Lelie

6.355

28.551

40.538

82.289

93.742

117.367

m

1.023

837

1.403

3.313

3.421

1.187

2.074

3.351

1.926

2.287

1.206

Tulp
Narcis
Hyacint

Muscari
Oxalis
Bron: PVS

De tulp en de lelie springen hier qua hoeveelheid direct uit. Deze produkten kunnen
vrijwel zonder quarantaine maatregelen naar Japan geëxporteerd worden.
Van Japan is voor de jaren 1989 tot en met 1991 ook bekend hoeveel bloembollen
zij jaarlijks zelfs produceren. Figuur 3.6 laat zien hoeveel dit is. Hieruit blijkt dat
toch meer dan de helft van de bollen uit Japan zelf komt.
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Figuur 3.6: Produktie bloembollen Japan 1991
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Bron: IBC

3.5.2

Bloembol op pot produktie

In figuur 3.7 is te zien hoeveel procent van de uit Nederland geëxporteerde bollen in
de droogverkoop rspectievelijk de broeierij terecht komen. Van diverse soorten komt
er erg veel in de broeierij terecht. Van de tulp 71%, van de krokus 60%, van de
narcis 30%, van de Oxalis 20%, van de anemone 71%, van de iris 87%, van de
muscari 20%, van de hyacint 40%, van de lelie 98% en van de amaryllis 17%. De
gegeven percentages moeten met voorzichtigheid gehanteerd worden. Door de
quarantainemaatregelen en de tussenhandel in Japan is het niet altijd duidelijk waar
de geëxporteerde bloembollen naar toe gaan.
Over percentages hoeveel hiervan bestemd is voor de pot-produktie is weinig bekend.
In de lelie op pot wordt in ieder geval wel wat gedaan en dat groeit ook wel. Naar
verwachting gaat de hyacint ook komen. Er is daar een cultuur van bollen op water
te zetten in glazen bakken en het vervolgens op het balkon te zetten.
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Figuur 3.7:

Export bloembollen seizoen '91/'92
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3.6. Alle landen
In figuur 3.8 wordt een overzicht gegeven van de produktie van bloembollen op pot
van de landen die in dit hoofdstuk behandeld zijn. Het gaat hier over het algemeen
om produktie van bloembollen op Pot van Nederlandse bloembollen. In een land als
de Verenigde Staten zal de werkelijke produktie veel hoger zijn omdat hier ook veel
bloembollen van Amerikaanse origine gebruikt worden voor de potproduktie.
In de grafiek is duidelijk te zien dat er een paar landen zijn waar veel bloembollen
op pot worden geproduceerd. Voor wat betreft de hyacint zijn dit Nederland en met
name Zweden. Narcissen worden vooral in Nederland en in Duitsland geteeld. De
produktie van tulpen en lelies vindt voornamelijk in de Verenigde Staten plaats.
Deze produkten waren in Europa tot nu toe nog niet zo erg gewild. De produktie
neemt echter langzamerhand ook in Nederland steeds meer toe.
Figuur 3.8
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4 Tuincentramonitor
4.1 Inleiding
In 1993 is het Produktschap voor Siergewassen gestart met een zogenaamde
tuincentramonitor. Dit onderzoek, dat bestaat uit een terugkerende telefonische
enquête onder Nederlandse tuincentra, is opgezet om snel informatie beschikbaar te
kunnen krijgen uit dit verkoopkanaal.
De tuincentramonitor is opgezet onder een vaste groep tuincentra. Deze groep is
samengesteld na een informatieronde, waarin alle tuincentra in Nederland zijn
gepolst om mee te werken aan het onderzoek. Na deze informatieronde hebben 268
tuincentra hun medewerking aan het onderzoek toegezegd. Deze bedrijven worden
zes maal per jaar ondervraagd over onderwerpen als kwaliteitseisen, assortiment, de
promotionele ondersteuning van de produkten en het consumentengedrag.
Doelstelling van het onderzoek is meer inzicht verkrijgen in het belang en de
werkwijze van de Nederlandse tuincentra.
In 1994 vinden er 5 metingen plaats verspreid over het jaar. De tweede meting,
waarvan dit hoofdstuk rapporteert, is uitgevoerd in april 1994. Het heeft betrekking
op de bloembollensector. Dit keer is de nadruk gelegd op de bloembollen op pot
verkoop.
Om onduidelijkheden te voorkomen wordt nu aangegeven wat het Produktschap
voor Siergewassen precies onder het begrip tuincentrum verstaat. De geënquêteerde
bedrijven voldoen derhalve aan de volgende eisen: minimaal 40% van de omzet
bestaat uit levende produkten, minimaal 40% van de omzet aan levende produkten
wordt ingekocht en de verkooppunten hebben een minimum verkoopoppervlak van
1.000 m2.
Met betrekking tot dit onderwerp zijn 258 tuincentra weer benaderd. Met 86
tuincentra is het helaas niet gelukt binnen de gestelde tijd een gesprek af te sluiten.
Hierdoor is er een non-response van 86 en zijn er 172 geslaagde gesprekken
uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in de rest van het hoofdstuk worden
weergegeven. De enquête onder de tuincentra is gehouden in de weken van 15 april
tot enmet 2 mei 1994.
Tuincentra hebben in Nederland een marktaandeel van 16,7% wat de afzet van
potplanten betreft en is daarmee na de bloemist het belangrijkste afzetkanaal. Het
marktaandeel van de tuincentra is de laatste jaren toegenomen.
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4.2 Penetratie
4.2.1

Bloembollen op pot in totaal

In de tuincentramonitor bloembollen van voorjaar 1993 en najaar 1993, is de
tuincentra gevraagd of zij bloembollen op pot in dat kwartaal hadden verkocht. In
het voorjaar bleek de bloembol op pot een penetratie van 62% te hebben. In het
najaar was dit beduidend lager; het was toen 52%. In deze tuincentramonitor is
echter naar het gehele jaar gevraagd.
Van de geslaagde gesprekken bleek dat 116 tuincentra in het voorjaar bloembollen
op pot kopen. Hiermee heeft het produkt een penetratie van 67% bij de tuincentra.
Een belangrijk verschil was hierbij tussen tuincentra met een klein
verkoopvloeroppervlak en een groot verkoopvloeroppervlak. Bij tuincentra met
minder dan 2500 m2 is de penetratie 58%, met een oppervlak van 2500 - 5000 m2
71% en met een oppervlak van meer dan 5000 m2 77%. Ook het feit of het
tuincentrum lid van inkoopcombinatie is, maakt verschil. Bij de leden heeft de
bloembol op pot een penetratie van 84% en bij de niet-leden van 59%.
Aan de 33% van de tuincentra die geen bloembollen op pot zeiden te verkopen in
het voorjaar, werd gevraagd waarom niet. De belangrijkste redenen zijn dat het niet
in het assortiment past (30% van de tuincentra die het niet verkopen), er weinig of
geen vraag voor is door de consument (25%) en dat er geen ruimte voor is (11%).
Verder zijn er 2 tuincentra (4%) onbekend met het produkt, 3 hebben slechte
ervaringen, 3 ondervinden er concurrentie van een supermarkt in de buurt en 3
vinden dat er te weinig aanbod is.
Aan de tuincentra die wel bloembollen op pot verkopen is gevraagd naar redenen
om de bloembol op pot op te nemen in het assortiment. Tabel 4.1 geeft hiervan een
overzicht. Door een kleine meerderheid wordt het produkt als 'onmisbaar' betiteld,
bij 63% geeft het een goede winstmarge, 59% vindt het een makkelijk produkt en
83% noemt ook als reden de vraag door de consument.
Tabel 4.1:

Redenen opname in assortiment van bloembollen op pot
Aantal bedrijven

in %

Onmisbaar, behoort tot kern van het
assortiment

61

53

Geven een goede (winst)marge

73

63

Gemak, weinig handling

69

59

De consument vraagt erom

96

83

Geen van bovenstaande genoemd

5

4

116

100

Totaal respondenten

56
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N.B.

De verdere resultaten van dit hoofdstuk hebben betrekking op de tuincentra,
die bloembollen op pot verhandelen. Dit betreft 116 bedrijven!

4.2.2

Diverse bloembollen op pot

Onder bloembollen op pot valt een heel scala van produkten. Per produkt is
gevraagd, of deze door het tuincentrum verkocht werden dit voorjaar. Tabel 4.2 geeft
de penetratie van de diverse soorten weer.

Tabel 4.2:

Welke bloembollen op pot worden verkocht?
Aantal bedrijven

in %

Hyacint

110

95

Narcis

112

97

Amaryllis (Hippeastrum)

92

79

Lelie

56

48

Dahlia

50

43

Tulp

91

78

110

95

Krokus

90

78

Ranonkel

95

82

Geluksklaver (Oxalis)

83

72

Lelietje van Dalen (Convallaria)

74

64

Iris

41

35

Sneeuwklokje (Galanthus)

56

48

Kievitsbloem (Fritillaria)

14

12

Anemone

9

8

Scilla

3

3

Canna

2

2

Overig

3

3

116

100

Blauw druifje (Muscari)

Totaal respondenten
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De narcis, hyacint en het blauwe druifje komen bij de tuincentra met de hoogste
penetratiêgraad uit de bus. Respectievelijk 97%, 95% en 95% van de tuincentra die
bloembollen op pot verkopen, verkopen deze soorten. Andere produkten die veel
verkocht worden zijn de ranonkel (82%), de amaryllis (79%), de tulp (78%), de
krokus (78%), de geluksklaver (72%) en het lelietje van dalen (64%). Andere
soorten kwamen niet boven de 50% uit. Gemiddeld verkopen de tuincentra 9,4
verschillende soorten bloembollen op pot; een behoorlijk breed assortiment.
4.3 Inkoop- en afzet van bloembollen op pot
4.3.1

Kwaliteitsaspecten

Verder is gevraagd in hoeverre tuincentra tevreden zijn over de kwaliteit van de
diverse bloembollen op pot. Van de tuincentra die de hyacint verkopen is 83%
tevreden over de kwaliteit van de hyacint en 14% zelfs heel tevreden (zie figuur 4.1).
Maar 2% is ontevreden, omdat de pot-plantverhouding verkeerd is en omdat ze
gevoelig zijn voor ziekten. Van de consumenten hebben ze klachten gehad dat ze
omvallen (1 maal) en dat ze indrogen (1 maal).
Over de kwaliteit van de narcis is 11% van de narcisverkopers zeer tevreden, 83%
tevreden en 5% ontevreden. Redenen dat zij ontevreden zijn, zijn dat ze niet bloeien
(2 maal), slechte presentatie (2 maal), blad snel bruin (1 maal), te groot/lang (1
maal) en geen constante kwaliteit (1 maal). Van de consument krijgen ze wel eens
klachten over de narcis, omdat ze niet bloeien (1 maal) en omdat ze omvallen (1
maal).
Over de kwaliteit van de amaryllis is 9% zeer tevreden, 84% tevreden en 8%
ontevreden. Redenen voor het ontevreden zijn over de amaryllis, zijn dat ze niet
bloeien (2 maal), te kleine bollen hebben (3 maal), de houdbaarheid slecht is (2
maal) en de presentatievorm (1 maal). Over de amaryllis zijn door de consument de
meeste klachten binnen gekomen. Dit is omdat ze niet bloeien (4 maal), ze gauw zijn
uitgebloeid (1 maal) en omdat de bloem een andere kleur kreeg dan de hoes aangaf
(1 maal).
Over de kwaliteit van de lelie is 11% van de tuincentra die lelies verkopen zeer
tevreden, 79% tevreden en 7% ontevreden. Redenen voor ontevredenheid zijn dat ze
te lang/groot zijn (2 maal), ze niet bloeien (1 maal) en omdat de pot-plantverhouding
verkeerd is (1 maal). Van de consument kwam één keer een klacht dat de lelie niet
bloeit.
Over de kwaliteit van de dahlia is 10% zeer tevreden, 82% tevreden en 6%
ontevreden. Redenen hiervoor zijn dat ze geen constante kwaliteit heeft (1 maal) en
dat ze niet geschikt is voor de pot (1 maal). Van de consument zijn over dit produkt
geen klachten gekomen.
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Figuur 4.1:

Tevredenheid kwaliteit
per soort
E22 Zeer tevreden

F VA Tevreden

H l Ontevreden

£S3 Zeer ontevreden

%

De tulp doet het duidelijk minder goed. Hoewel er 7% zeer tevreden is en 77%
tevreden, is er een percentage van 15 die ontevreden is en 1% is zelfs zeer
ontevreden. Redenen hiervoor zijn vooral dat ze niet bloeien (4 maal), een slechte
houdbaarheid (4 maal) en dat het soort niet geschikt is voor de pot (2 maal). Van de
consument hebben 4 tuincentra klachten ontvangen.
Over de kwaliteit van het blauw druifje is 7% zeer tevreden, 84% tevreden, 7%
ontevreden en 2% zeer ontevreden. Van de tuincentra die ontevreden zijn over het
blauw druifje geven er 5 redenen op met betrekking tot houdbaarheid en ziekten, 3
zijn er ontevreden over de presentatievorm, 1 meldt dat ze niet bloeien en 1 dat de
bollen te klein zijn. Van de consument kwam er twee maal een klacht dat ze niet
bloeiden.
Over de kwaliteit van de krokus is 7% van de tuincentra ontevreden. Daarentegen is
6% zeer tevreden en 88% tevreden. 3 van de redenen voor ontevredenheid over dit
produkt hebben betrekking op de bollen. Van de consument kreeg 1 tuincentrum de
klacht dat ze ongelijk bloeien en 1 tuincentrum dat ze te snel zijn uitgebloeid.
De kwaliteit van de ranonkel wordt naar verhouding slecht beoordeeld. 11% is zeer
tevreden, 69% tevreden, 19% ontevreden en 1% zeer ontevreden. Redenen hiervoor
zijn voor bijna 50% dat de plant snel geel wordt en ziektegevoelig is (9 maal). Ook
werd vaak genoemd dat de plant kort bloeit (4 maal) en dat het rijpheidsstadium niet
goed is (3 maal).
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Over de Oxalis is ook weer 7% ontevreden. 86% is tevreden en 7% zeer tevreden.
Steeds 1 maal werd genoemd dat de bol niet opkomt, de kwaliteit niet constant is, de
pot-plant verhouding niet goed is, het rijpheidsstadium niet goed is en de
houdbaarheid niet voldoende is.
Voor het Lelietje van Dalen geldt voor de tevredenheid precies dezelfde percentages
als voor de Oxalis. De bladkwaliteit is niet goed werd 2 maal genoemd, de bollen zijn
rot (1 maal) en ze zijn te lang (1 maal). Door een consument werd eens de klacht
gedoneerd dat ze omvallen.
De iris komt qua kwaliteit niet goed uit de bus. 17% is ontevreden over deze plant.
78% is tevreden en toch ook 5% zeer tevreden. 5 maal was de reden van de
ontevredenheid dat ze niet openkomen of niet bloeien. De consument heeft hier
verschillende keren over geklaagd.
Over de kwaliteit van het sneeuwklokje is 88% tevreden, 5% zeer tevreden en 5%
ontevreden. Klachten waren dat de pot-plantverhouding niet goed is (1 maal) en dat
het rijpheidsstadium niet goed is (2 maal). Een consument vond dat zij te snel
uitgebloeid zijn.
4.3.2

Afzetverloop

Bij 57% is de verkoop van bloembollen op pot goed tot zeer goed verlopen het
afgelopen seizoen; 8% vond het zeer goed en 49% goed verlopen. 34% vond het
echter maar matig. 4% vond het slecht verlopen en 3% zeer slecht.
Van de tuincentra waar de verkoop matig tot zeer slecht verliep, noemt meer dan
50% de reden dat het slecht weer is geweest. Blijkbaar is het weer een belangrijk
criterium voor consumenten om een bloembol op pot wel of niet te kopen, al dan
niet bewust. Volgens 20% is er geen of minder vraag naar. 6% geeft als reden dat de
houdbaarheid niet goed is, 2% vindt het produkt te duur en 4% ondervindt
concurrentie van een supermarkt in de buurt.
57% van de tuincentra was echter positiever gestemd over de verkoop van
bloembollen op pot. 29% hiervan meldt dat de vraag stijgt naar het produkt en 24%
dat het een echte trend is. 11% zegt dat de goede verloop te wijden is aan een goede
presentatie en promotie, verder vindt 9% het een makkelijk produkt, 3% vindt de
houdbaarheid goed, 9% vindt de plant visueel aantrekkelijk, 3% vindt dat de
verkrijgbaarheid verbeterd is en 6% vindt dat er een mooi breed assortiment is.
Het afeetverloop gaat erg goed. Bij 69% is de verkoop van bloembollen op pot de
afgelopen jaren toegenomen. Slechts bij 4% is het afgenomen. Dit wijst erop dat het
produkt bloembollen op pot nog steeds in de groeifase is. Figuur 4.2 laat de
groei/afname zien.
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Figuur 4.2:

Groei/afname
Verkoop bloembollen op pot

Over de toekomst denken ze per produkt verschillend. De Oxalis en de narcis komen
als meest positieve uit de bus: respectievelijk 55% en 54% van de ondervraagde
tuincentra denkt dat de vraag naar deze produkten in de toekomst gaat toenemen
(zie figuur 4.3). Hoewel de tulp wat kwaliteitsproblemen kent, denkt toch ook 46%
van de tuincentra dat de vraag hiervan zal gaan toenemen. 11% denkt dat het zal
gaan afnemen.
Over de bijzondere bolgewassen wordt ook optimistisch gedacht. Van het
sneeuwklokje bijvoorbeeld denkt 46% dat de vraag hiervan nog zal toenemen in de
toekomst. Niemand denkt daarvan dat de vraag zal afnemen. Van het Lelietje van
Dalen denkt 35% dat de vraag zal toenemen.
De amaryllis is een stabiel produkt: 66% denkt dat de vraag gelijk blijft, 16% denkt
dat het toeneemt en 13% dat het afneemt.
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Figuur 4.3:

Voorspelling afzetverloop
Bloembollen op pot
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In de bloembollen op pot is een tweedeling te maken tussen voorjaarsbloeiers en
zomerbloeiers. De meeste soorten vallen onder de eerste groep, maar produkten als
de lelie en dahlia vallen onder de tweede groep. Figuur 4.4 laat zien hoeveel procent
van de tuincentra per maand deze produkten verkopen.
Het verschil tussen de voorjaarsbloeiers en de zomerbloeiers is natuurlijk goed te
zien. Voorjaarsbloeiers hebben een duidelijke piek in maart: 97% van de
bloembollen op pot verkopende tuincentra verkoopt ze dan. Februari en april zijn
ook erg belangrijk. In augustus en september ligt de verkoop van deze soorten in zijn
geheel stil. De zomerbloeiers hebben een piek in mei: 73% verkoopt dan zomerbloei
ers.
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Figuur 4.4:

Verkoop b l o e m b o l l e n o p p o t
per maand
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Het belangrijkste inkoopkanaal is de veiling. 69% koopt daar hun bloembollen op
pot. 21% koopt via de groothandel in. 11% heeft eigen kweek. 8% koopt het via de
cash & carry in, 6% koopt het rechtstreeks bij een broeier in en 3% bij de
inkoopcombinatie. Sommige tuincentra kopen op meerdere manieren in.
4.4 Presentatie en promotie
4.4.1

Presentatie

Bij 64% van de tuincentra neemt de presentatie van de bloembollen op pot niet
meer ruimte in dan 10 m2. Bij 30% ligt het tussen de 10 en 20 m2 en bij 5% is het
zelfs groter dan 20 m2.
Gemiddeld wordt er door de tuincentra een vloeroppervlak van 9,8 m2 aan besteed.
Voor de kleinere en de grotere tuincentra is dit gemiddelde echter verschillend. Bij
tuincentra met een totaal vloeroppervlak van
< 2500 m2 wordt gemiddeld 7,9
m2 benut voor de bloembollen op pot. Voor grotere tuincentra ligt dit op 10,8 m2.
4.4.2

Bloembollen op pot voor tuin en balkon

Niet verkochte droge bollen worden vaak door de tuincentra in het voorjaar op een
pot gezet en als bloembol op pot verkocht. Dit gebeurt bij 49% van de tuincentra.
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Een mogelijkheid van de bloembol op pot is, naast dat je hem als plantje in de
huiskamer kunt zetten, dat hij in een bak of kuip wordt gezet, die geschikt is voor
balkon en buiten. 56% van de tuincentra verkoopt dergelijke bakken om te
verkopen.
Natuurlijk kunnen consumenten iets dergelijks ook zelf doen. Zij hebben de
mogelijkheid bloembollen op pot te kopen en deze in het voorjaar in hun tuin te
planten. Dit heeft als voordeel dat zij niet in het najaar bloembollen in de tuin
hoeven te planten, of dat zij nog de mogelijkheid hebben dit te doen indien zij het
vergeten zijn. 47% van de tuincentra zegt bloembollen op pot voor deze doelgroep te
verkopen. 52% doet dit niet speciaal en 1% heeft er geen idee van of de consument
ze hiervoor benut.
Van de tuincentra die bloembollen op pot verkopen voor de tuinbeplanting, biedt
35% ze ook op een speciale manier aan voor deze doelgroep. Het tuincentrum is
voor deze doelgroep natuurlijk een goed afzetkanaal, omdat tuincentra meer
associatie hebben met tuinen, dan bijvoorbeeld een bloemenwinkel.
Figuur 4.5:

Belangstelling consument
Bloembollen op pot voor de tuin
Aantal tuincentra
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Zoals figuur 4.5 laat zien, zijn de meningen verdeeld of er veel of weinig
belangstelling bestaat voor de bloembollen op pot met als bestemming de tuin. 4%
denkt echter dat er zeer veel belangstelling voor is en 26% dat er veel belangstelling
voor is bij de consument. Het blijkt dat de tuincentra die denken dat er veel
belangstelling is voor deze bestemming, belangrijk meer vloeroppervlak aan de
verkoop van de bloembollen op pot besteden.

64

PVS Marktonderzoek

Van de groep die bloembollen op pot met als bestemming de tuin aanbieden, denkt
53% dat er veel belangstelling bestaat voor deze gebruiksmogelijkheid. 25% van de
tuincentra denkt dat er geen belangstelling van de consument voor bloembollen op
pot voor de tuin bestaat omdat de consument er nooit bij stil heeft gestaan dat deze
gebruiksmogelijkheid er is.
4.4.3

Promotie

Lang niet alle tuincentra maken speciale promotie voor de bloembollen op pot. Dit
komt maar voor bij 32% van de tuincentra. 33 van de 37 tuincentra gebruiken
hiervoor posters. Daarnaast wordt er nog een heel scala van materialen gebruikt: 3
gebruiken er banners/spandoeken, 5 folders, 1 een video, 1 een promotiepakket van
het IBC, 2 foto,s en 2 een kaart of sticker.
Van de mensen die promotiematerialen gebruiken, onttrekt 41% deze van het IBC.
65% heeft ze van een andere instantie, bijvoorbeeld hun leverancier. Een kleine
groep van 8% heeft hiertoe zelf promotiematerialen ontworpen.
Bijna de helft (49%) van de groep die promotiematerialen gebruikt, heeft eigenlijk
wel behoefte aan andere materialen. Ook van de groep die geen promotie maken
voor de bloembol op pot, zegt 38% dat dit komt, omdat ze geen of geen goede
materialen hiervoor hebben. Van de totale bloembollen op pot verkopende
tuincentra heeft dus 41% behoefte aan andere materialen.
27% echter van de groep die geen promotie maak denkt dat het geen zin heeft, 15%
heeft er niet echt bij stilgestaan en bij 3% past het niet in de winkel.
Geadverteerd wordt er niet veel voor de bloembollen op pot. 74% adverteert niet.
15% adverteert zelf en 9% via de winkelketen waarbij ze zijn aangesloten. Het
regionale dagblad en het lokale weekblad (huis aan huis blad) zijn de populairste
media voor de bloembol op pot. Respectievelijk 43% en 39% van de adverterende
tuincentra maakte van deze media gebruik. 25% heeft ervoor geadverteerd in een
landelijk dagblad. 7% heeft zelfs geadverteerd in landelijke weekbladen als Libelle of
Margriet en 14% adverteerde via een folder. Meerdere manieren van adverteren is
natuurlijk mogelijk.
Van de mensen die adverteerden had 25% als boodschap voor de consument dat zij
door middel van bloembollen op pot te kopen het voorjaar in huis halen. De
anderen hadden meer een algemene boodschap, zoals (week) aanbieding, mooie
fleurige planten, nu tijd om bloembollen te planten enz.
De tuincentra werd ook gevraagd welke informatie aan de consumenten verstrekt
zou moeten worden om de afzet van de bloembol op pot te stimuleren. In tabel 4.3
zijn de antwoorden hiervan gerangschikt.
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Tabel 4.3: informatie behoefte consument (n = 116)
weet niets te noemen
haal het voorjaar in huis
verzorgingstips
produkt informatie
(dames)bladen
folders
posters
steeketiketten
Promotie door BBH
bloembollentijd (wanneer)/seizoen
onnodig
bekendheid stimuleren
overige antwoorden

40
6
16
25
13
4
4
2
2
4
3
2
9

Een aanzienlijk aandeel vindt blijkbaar dat produktinformatie en verzorgingstips heel
belangrijk zijn.
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5 Consumentenonderzoek
5.1

Opzet en verantwoording

Over het verbruik en de mening van de consument over de bloembol op pot is nog
niet veel bekend. Het is echter belangrijk om te weten hoe de consument over het
produkt denkt, indien men promotie wil maken ter verbetering van de afzet. De
doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht verkrijgen in het aankoopgedrag van
de consument ten opzichte van de bloembol op pot.
Aan de hand van het onderzoek is onderzocht hoe de bekendheid van het produkt
bij de consument is, hoe hoog de penetratiegraad is, hoe het imago van de bloembol
op pot in hun ogen is, voor welke produkten zij het eventueel een substituut vinden,
voor welke gelegenheid zij het kopen en of het produkt een impuls-karakter heeft of
niet.
Er is gekozen voor een telefonische enquête. Gekozen is voor een steekproef,
waarbij uiteindelijk 150 mensen geënquêteerd zouden worden die de afgelopen
twaalf maanden tenminste één bloembol op pot hebben gekocht, zodat voor hen de
volledige vragenlijst ingevuld kon worden. Het totaal aantal geënquêteerden bedraagt
302 mensen. De groep die eerder antwoordde het produkt wel te kennen, maar het
niet gekocht had de afgelopen twaalf maanden, kreeg een kortere vragenlijst. Het
onderzoek is uitgevoerd in de week van 2 tot en met 6 mei 1994.
5.2 Response
In totaal zijn er 2500 telefoonnummers gedraaid om tot de uiteindelijke 150 mensen
te komen die in de afgelopen twaalf maanden bloembollen op pot hebben gekocht
en ook bereid waren de enquête in te vullen. Hiervan was een aantal van 534 bereid
mee te werken aan de enquête. 302 mensen hiervan bleken het produkt te kennen,
zodat de enquête kon worden afgenomen. Uiteindelijk bleek dat er 68 mannen en
234 vrouwen zijn ondervraagd.
5.3 Bekendheid
Van alle ondervraagden consumenten bleek 57% het produkt bloembol op pot te
kennen. Dit is iets meer dan de helft, maar de bekendheid kan erg laag genoemd
worden. Aan de consumenten is gevraagd een aantal soorten te noemen; eerst
spontaan en toen geholpen. De hyacint en de narcis worden spontaan het meest
genoemd. De produkten lelie, Oxalis en lelietje van dalen werden in eerste instantie
niet of nauwelijks genoemd. Onder de consumenten die bekend zijn met het
fenomeen bloembol op pot, kent uiteindelijk 93% het produkt hyacint, 90% kent het
produkt narcis op pot en 87% het produkt amaryllis. Iets minder bekend zijn de
krokus (84%), de tulp op pot (76%) en het blauw druifje (71%). Andere produkten
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zijn. bij minder dan de helft bekend. De narcis, het blauwe druifje en Oxalis blijken
bij vrouwen bekender te zijn dan bij de mannen.
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Precies de helft van de consumenten die bloembollen op pot kennen, hebben de
afgelopen twaalf maanden het produkt gekocht. De vrouwen blijken frequentere /
kopers te zijn (55%) dan de mannen (35%). Veruit de belangrijkste reden om geen
bloembollen op pot te kopen is dat de consument zelf bollen in een pot of in de tuin
planten. Een kleine groep koopt nooit bloemen of potplanten en een andere groep
houdt niet van het produkt.
N.B.

De verdere resultaten van dit hoofdstuk hebben betrekking op de op de
consumenten, die in de afgelopen twaalf maanden bloembollen op pot
hebben gekocht. Dit betreft 152 respondenten!

Tweederde van de kopers blijkt het produkt 1 of 2 maal gekocht te hebben.
Daarnaast kocht 27% ze 3 tot 5 maal en 9% meer dan 5 maal.
Tabel 5.1: Welke bloembollen op pot zijn gekocht?
Aantal consumenten

in %

Hyacint

75

49

Narcis

59

39

Amaryllis

50

33

Blauw druiije

41

27

Tulp

27

18

Krokus

20

13

Ranonkel

a

5

Lelie

3

2

Oxalis

3

2

Dahlia

6

4

152

100

Totaal respondenten

De hyacint, narcis, amaryllis en blauw druifje zijn de meest gekochte soorten;
respectievelijk 49%, 39%, 33% en 27% hebben deze produkten gekocht. Iets minder
verkocht zijn de tulp en de krokus. De andere soorten worden zeer sporadisch
verkocht. Gemiddeld hebben de kopers twee verschillende soorten bloembollen op
pot gekocht.

68

PVS Marktonderzoek

\

5.5 Tevredenheid produkt
Aan de consumenten die tenminste één soort kopen is, gevraagd in hoeverre men
tevreden is over het produkt. Figuur 5.1 laat de resultaten hiervan zien.
Over de hyacint op pot is 85% tevreden tot zeer tevreden. Problemen van
consumenten die niet tevreden zijn, zijn ongelijke groei, te iel en blijft te lang groen.
Over de narcis op pot is 9% niet tevreden. Oorzaken hiervan zijn dat de plant te
lang wordt, de houdbaarheid en de plant valt om. De 6% die ontevreden is over de
amaryllis vindt dat de plant vooral te lang wordt. Over dit produkt was maar liefst
60% zeer tevreden. De meeste problemen doen zich voor bij de tulp, vooral met de
houdbaarheid. Bij het blauwe druifje zorgt het omvallen en te iel wel eens voor onte
vredenheid.
Figuur 5.1:

Bloembollen op pot
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5.6 Aankoopgedrag
De bloemenzaak is het belangrijkste inkoopkanaal voor de bloembollen op pot.
Ongeveer de helft van de consumenten koopt hier zijn bloembol op pot. Een ander
belangrijk kanaal is het tuincentrum, eenderde kocht hier. Daarnaast worden
bloembollen op pot nog bij de supermarkt en op de markt gekocht.
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Tabel 5.2: Inkoopkanalen bloembollen op pot
Aantal consumenten

in %

Bloemenzaak

74

49

Tuincentrum

50

33

Supermarkt

31

20

Markt

19

13

Bloemenstalletje

6

4

152

100

Totaal respondenten

Bloembollen op pot worden vooral voor het eigen huis (83%) gekocht. Ook de
mannen kopen ze in de meeste gevallen voor dit doeleinde. Vergeleken met andere
bloemen en potplanten worden bollen op pot weinig als verjaardagscadeau (16%) of
ander cadeau voor tussendoor (24%) gekocht. Gemiddeld voor bloemen en planten
geldt dat 52% van de kopende consumenten ze voor cadeau kopen en 55% voor
eigen huis (bron PVS).
Bloembollen op pot zijn duidelijk een impuls-artikel. Tweederde van de consumenten
koopt het produkt op het moment dat men ze in de winkel ziet staan. Eenderde van
de consumenten bedenkt het van tevoren, indien zij een bloembol op pot kopen.
5.7 Alternatieven bloembollen op pot
Aan de consumenten is gevraagd of de verkochte bloembollen op pot een alternatief
vormen voor een bos bloemen of een potplant om als cadeau te geven. Opvallend is
dat de bloembollen op pot meer worden genoemd als een alternatief vormen voor
bloemen dan voor potplanten. Er is een berekening gemaakt of deze verschillen ook
significant zijn met een betrouwbaarheid van 95%, maar dit bleek bij geen van de
Produkten het geval. De narcis kwam echter redelijk in de buurt.
De consumenten die een bloembol op pot geen alternatief vinden voor een bos
bloemen als cadeau noemen hiervoor vooral dat een bos bloemen mooier is en een
bloembol op pot ziet er te goedkoop uit. Bij de potplanten vormt naast deze redenen
de houdbaarheid de belangrijkste belemmering om het produkt cadeau te doen. Bij
de hyacint werd ook de geur (ruikt te sterk) als reden genoemd.
In het algemeen kan gezegd worden dat de bloembol op pot soorten een redelijk
alternatief blijken voor bloemen en planten om cadeau te doen. De amaryllis komt
hierbij het beste naar voren.

Figuur 5.2:
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Vrijwel alle ondervraagde respondenten (94%) hebben een tuin of een balkon.
Ongeveer tweederde van deze consumenten koopt in het najaar wel eens
bloembollen om in de tuin te planten of in een bak of op het balkon. 21% van de
consumenten met een tuin of balkon koopt in het voorjaar wel eens bloembollen op
pot om deze in de tuin te planten, als alternatief voor het planten van bloembollen
in het najaar.
Van de consumenten die geen bloembollen op pot in tuin of balkonbak planten, ziet
een kwart het kopen van bloembollen in pot om deze in de tuin of op het balkon te
planten wel als een alternatief voor het planten in het najaar.
5.8 Imago bij de consument
Door middel van een aantal statements is de consumenten gevraagd hoe zij over het
produkt denken.
Vrijwel alle consumenten zijn het er over eens dat een hyacint kleurig is en het geeft
sterk een voorjaarsgevoel (94%). Oubollig is het produkt niet en je krijgt waar voor
je geld. Een hyacint blijft ook lang genoeg goed en is niet lang of iel. Over het
geschikt zijn voor cadeau zijn de meningen wat meer verdeeld. 68% is het hier mee
eens, maar 27% vindt het geen geschikt cadeau. Het zien groeien van een hyacint
wordt door 83% gewaardeerd.
De narcis geeft een soortgelijk beeld. Ook dit produkt is kleurig, geeft een
voorjaarsgevoel (94%), geeft waarde voor je geld, is niet oubollig en het is leuk om
de hele ontwikkeling te zien. Wel zijn de consumenten over de kwaliteit wat minder
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tevreden dan bij de hyacint. Hier is 29% niet tevreden met de houdbaarheid en
volgens 26% is de plant te slap/iel. Net als bij de hyacint vindt 33% het geen geschikt
cadeau.
Ook de amaryllis heeft overeenkomsten met de hyacint en de narcis. Hij is kleurig,
geeft waar voor je geld, is niet oubollig, de houdbaarheid is goed en het is leuk om
de ontwikkeling te zien. Een voorjaarsgevoel geeft het produkt maar aan de helft van
de kopende consumenten. Voor 72% is het een geschikt cadeau.
De tulp geeft wat minder waar voor je geld dan de andere produkten. Dit komt
waarschijnlijk doordat de helft vindt dat de plant niet lang genoeg goed blijft. Een
voorjaarsgevoel heeft de tulp bij alle kopers opgeleverd. Op de andere imago
aspecten scoort de tulp gelijk met de andere bloembollen op pot.
Het blauwe druifje en de krokus laten ten slotte ook veel overeenkomsten zien met
de andere produkten.
Vergeleken met een bos bloemen wordt een bloembol op pot als relatief goedkoop
ervaren. Voor de vrouwen geldt dit nog sterker dan voor de mannen. Wel dient
opgemerkt te worden dat eenderde van de consumenten geen antwoord kon geven
op deze vraag. Ook een potplant wordt als relatief duurder ervaren.
5.9 Informatiebehoefte
Aan de consumenten die bloembollen op pot hebben gekocht is gevraagd of zij
behoefte hebben aan verschillende soorten informatie. De meeste consumenten
willen wel meer weten over de verzorging (56%), de kleur die de bloemen krijgen
(66%) en over de lengte die de bloemen uiteindelijk krijgen (56%).
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6 Conclusies
In Nederland zit de bloembol op pot in de groeifase. De belangrijkste
groeiprodukten qua veilingaanvoer zijn de narcis en de lelie. Het assortiment is in de
afgelopen jaren steeds breder geworden. Voor de produktie geldt in Nederland bijna
de '80-20% regel': Ongeveer 75% van de aanvoerders zorgt voor 20% van de omzet
en 25% van de aanvoerders voor 80%. De laatste groep zijn gespecialiseerde
broeiers. Dure bollen doen alleen gelegenheidsbroeiers afschrikken. Onder andere
door dure bollen is de kwaliteit van bloembollen op pot beter geworden. Produktie
van bloembollen op pot vindt naast Nederland vooral plaats in Zweden, Frankrijk
Duitsland en met name in de Verenigde Staten
Met name door de toename van driepitters en het gedeeltelijk overstappen op snijhyacinten, is het aantal pot-hyacinten afgenomen in de afgelopen jaren, na jaren van
groei. Ook binnen de groep hyacint komt er meer variatie: driepitters, gemengde
tray's en multiflora hyacinten nemen toe.
De bloembol op pot is in Nederland een produkt met een sterk voorjaars-imago (met
uitzondering van o.a. de lelie). Dit bleek uit het consumentenonderzoek. Voor de
Kerst wordt vooral de hyacint en amaryllis aangevoerd en na de Kerst komen de
andere soorten. Dit heeft een groot voordeel. In het voorjaar zijn weinig andere
bloeiende planten, dus er is weinig concurrentie. De afzet blijkt echter gevoelig te
zijn voor het weer; bij regen wordt er minder verkocht. Dit bleek zowel uit de
tuincentramonitor als uit het consumentenonderzoek. Zolang het in het voorjaar nog
koud is, is er nog vraag naar bloembollen op pot. Daarna raken consumenten
verveeld en willen ze andere produkten. Gemiddeld is dit drie weken voor Pasen.
Met de Pasen is er nog enige vraag naar de narcis, maar zeker voor de hyacint is het
te laat. De aanvoer zou eerder moeten afnemen. Voor broeiers is het
seizoensprodukt aan de andere kant ook een nadeel, omdat daardoor niet optimaal
gebruik kan worden gemaakt van hun produktiecapaciteit.
Het belangrijkste afeetkanaal in Nederland is de bloemist. In dit afeetkanaal moeten
bloembollen op pot concurreren met bloemen en planten. In vergelijking met het
buitenland wordt er in Nederland niet veel via de supermarkten verkocht en wordt er
dus onvoldoende gebruik gemaakt van het impulskarakter van de bloembol op pot.
Verkoop op basis van een impuls betekent extra-verkoop.
In Nederland wordt een breed assortiment aangeboden. In Frankrijk is echter een
vrij traditionele markt. Vraag is naar de produkten als hyacint, tulp, lelie en
amaryllis. Aan assortimentsverbreding hoeft men hier in eerste instantie niet te
denken. Beter kan de nadruk gelegd worden op een betere kwaliteit, want hiervoor
wordt betaald in Frankrijk. In Duitsland is wel vraag naar een breed assortiment en
nieuwe produkten. Ook een 'goed-ogend' produkt, zoals felle gekleurde hoezen en
een gemengde tray, doen het hier goed.
Ten opzichte van de plantenexport is bloembollen op pot export een 'goede' handel.
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ET gaat 3 maal zoveel waarde per volume-eenheid mee. Een vroeg aanvoerstadium is
hiervoor belangrijk. In vergelijking met bloemen ligt de waarde/volumeverhouding
minder gunstig.
In Duitsland en Frankrijk stabiliseert de afeet van Nederlandse bloembollen op pot
zich enigszins. In landen als Oostenrijk, Groot Brittannië, België, Polen, Zweden en
Spanje is een groeiende belangstelling voor bloembollen op pot.
De bloembol op pot heeft bij tuincentra een penetratie van 67%. In vergelijking met
andere produkten is dit laag. Bij bloemisten is de penetratie ongeveer 90%. Van de
tuincentra die het produkt niet verkopen, geeft 25% als reden dat er geen vraag naar
is door de consument. In feite is de detailhandel een afgeleide van de consumentenvraag; indien een produkt bij de consument niet aanslaat, zal de detailhandel op den
duur het produkt ook niet meer in het assortiment opnemen. Volgens 83% van de
verkopende tuincentra echter, vraagt de consument er wel om. Voor 53% van hen is
het produkt zelfs onmisbaar.
Aan de kwaliteit van de tulp kan verbetering toegebracht worden. Zowel bij de
tuincentramonitor als bij het consumentenonderzoek kwam de kwaliteit van dit
produkt niet goed uit de bus.
De bekendheid van de bloembol op pot onder de consument is erg laag. Ruim de
helft van de consumenten kent het produkt. De bloembol op pot blijkt veel meer
gekocht te worden voor de eigen huiskamer dan voor een cadeautje, in tegenstelling
tot bloemen en planten in zijn totaliteit. Bij de hyacint is men vaak bang dat de geur
te sterk is. Voor anderen is het moeilijk in te schatten of ze hier van houden. In
vergelijking met en plant is een bloembol op pot te kort houdbaar. De bloembol op
pot blijkt een typisch impulsprodukt te zijn.
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Bijlage II: Belang diverse afzetkanalen
Percentage per aankoopkanaal op het totaal voor totaal bloemen en planten (B&P)
en bloembollen op pot (BOP)
le kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

B&P

BOP

B&P

BOP

B&P

BOP

B&P

BOP

Totaal traditioneel

85

86

87

83

86

64

87

74

Bloemenwinkel

67

67

1 57

Bloemenstalletje

11

Tuincentrum
Bloemenventer
Markt

Totaal L.M.B. *

H

1 68

70
bU

9

12

11

12

6

13

5

11

4

23

8

13

-

14

8

4

2

5

2

4

-

5

2

27

16

31

5

29

3

26

18

16

40

12

38

25

38

26

•ill

Nationaal G.W.B.

24

7

18

3

17

12

18

19

Regionaal
G.W.B. **

12

6

12

2

11

4

11

3

V.F.B. ***

12

2

11

5

12

9

11

3

2

2

3

2

%

-

3

2

11

4

18

5

lï

11

13

4

Kweker

5

1

11

3

6

4

5

2

Bezinestation

1

-

1

-

1

-

1

-

Rest overig

5

3

7

2

5

6

7

2

75

78

79

76

77

61

80

60

Overig L.M.B.

Totaal overige
afzetkanalen

Totaal speciaalza
ken

1 Totaal

70,5

7,8

74,0

*
L.M.B. = Levensmiddelenbedrijf
**
G.W.B. = Grootwinkelbedrijf
***
V.F.B. = Vrijwillig filiaalbedrijf
Bron: PVS, 1992
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68,2
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VERENIGING VAN
BLOEMENVEILINGEN
IN NEDERLAND

RiilttPP

•*

N901134/9/HvR/maarl 1991

ADVIES SORTIMENTSLIJST BLOEMBOLLEN OP POT
Vroeabloeiende Tulp
'Burning love'
'Brilliant Star'
'Christas Marvel'
'Christmas Dream'
'Flair' (12 cm)
'Joffre'
'Lucida 1
•Merry Christmas'
'Ruby Red 1
Middenvroea bloeiende Tulp
'Abra'
'Blenda'
1 Eskilstuna'
'Etude'
'Glück' (10 - 11cm)
'Guus Papendrecht'
'Inzell'
'Kareol'
•Micky Mouse'
'Monte Carlo'
'Page Polka'
'Pinochio' (10 - 11 cm)
'Plaisir' (10 - 11 cm)
'Prominence'
'Stockholm'
'Up Star'
'VJirosa 1
Laatbloeiende Tulp
'Arma'
'Baby Dol' (10 - 11 cm)
'Broadway'
'Capri'
'Couleur Cardinal'
1 Etude'
'Fringed Beauty'
'High noon'
•Murillo Sports' (10 - 11 cm)
•Oscar'
'Prinses Irene'
'Red Present'
'Roodkapje' (10 - 11 cm)
'Sun Dance'
'Varinas'
'Yellow Present'
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VERENIGING VAN
BLOEMENVEILINGEN'
IN NEDERLAND
N901W/9/HvR/maarl

199-)

Narcis in pot voor het gehele seizoen
1 Abba'

'Alliance'
1 Braga•
'Carlton•
1 Cragford 1
1 Erlicheer 1
1 Frileuse 1
'February Gold'
'February Silver'
'Ice Follies'
'Jetfire 1
'Kassels Gold'
'Las Vegas'
'Little Beauty' ( > 9 cm)
(>
'Little Gem'
9 cm)
( > 10 cm)
'Obvallaris'
'Paperwhite'
'Pick Up'
'Primeur 1
'Tête à Tête'
'Topolino'
(> 9 cm)
'Van Sion'
Vroeabloeiende Naris in pot
'Dutch Master'
'Ipi Tombi'
'Jake Snipe'
'Printal'
Middelvroegbloeiende Narcis in pot
'Ballade'
'Beau Geste 1
'Bridai Crown'
'Camelot'
'Cassata'
'Cyclope'
'Dutch Master'
'Flower Drift'
•Flower Record'
'Garden Princess'
'Gold Medal*
'Ipi Tombi'
'Prizewinner'
'Quince'
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Laatbloeiende Narcis in pot
•Ballade'
'Beau Geste'
'Bridal Crown'
'Camelot 1
'Canaliculatis'
'Cyclope'
'Flower Drift'
•Flower Record'
'Garden Princess 1
'Geranium'
•Gold Medal'
•Hawera'
'Salome•
'Quince•
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