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Kuipplanten Duitsland

Samenvatting
Op verzoek van de VBN, VBA en Flora Holland heeft het Productschap Tuinbouw dit
kuipplantenonderzoek onder verschillende soorten bedrijven uitgevoerd. Door middel van face-toface interviews op de werkplek zijn 16 bedrijven ondervraagd. Voor deze methode is gekozen omdat

het noodzakelijk was de respondenten foto’s te laten zien tijdens hetinterview. Elk interview nam
ongeveer één uur in beslag en het veldwerk heeft van half oktober tot half november 2004
plaatsgevonden.
Een eenduidige definitie met betrekking tot kuipplanten bestaat er niet. Het ene bedrijf associeert

met kuipplanten mediterrane planten, terwijl andere bedrijven de mate van vorstbestendigheid als
criterium hanteren.

Het aandeel kuipplanten speelt onder de bedrijven een verschillende rol. Kuipplanten nemen tussen

de 3% en de 15% van de totale omzet voor hun rekening. Het kleinste percentage komt voornamelijk
voor bij bouwmarkten en het hoogste percentage juist bij groothandelaren en cash&carry’s.

Voor sommige bedrijven is het assortiment kuipplanten van groot belang binnen het totale

assortiment levende producten. Aan de ene kant is het assortiment kuipplanten verantwoordelijk
voor een belangrijk percentage binnen de totale omzet. Aan de andere kant is het assortiment
kuipplanten erg belangrijk vanwege het aantrekkelijke uiterlijk en dus belangrijk voor de algehele
presentatie van de winkel. Kuipplanten worden gezien als ‘blikvangers’. De solanum en lantana
spelen een belangrijke rol binnen het kuipplantenassortiment.
Bij tweederde van de ondervraagde bedrijven heeft het kuipplantenassortiment in de afgelopen vijf
jaren voor een omzetstijging gezorgd. Het ging voornamelijk om een volumestijging, aangezien
sommige bedrijven aangeven dat de marges op de kuipplanten steeds kleiner worden, door de
toenemende concurrentie.

Door de toenemende concurrentie en een veranderend inzicht met betrekking tot het kuipplantenassortiment, is een ruime meerderheid van de bedrijven (11 bedrijven) van plan hun assortiment aan
te gaan passen. Sommige bedrijven zijn van plan hun assortiment zowel in de diepte als in de
breedte verder uit te breiden. Andere bedrijven zijn juist van mening datzij zich moeten richten op

bepaalde producten om concurrerend te blijven.
Als gekeken wordt uit welke landen de kuipplanten komen, dan blijkt Italië een goed productieland
voor kuipplanten te zijn. Alle ondervraagde bedrijven geven aan Italiaanse kuipplanten in te kopen.
Bijna de helft van alle bedrijven betrekt zelfs 50% of meer van hun totale omzet aan kuipplanten uit
Italië. Het is voornamelijk de goede Italiaanse kwaliteit die genoemd wordt. Ditis juist het aspect dat
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bij Nederlandse kuipplanten negatief beoordeeld wordt door de ondervraagde bedrijven. Nederland
werd door geen enkel bedrijf genoemd als leverancier van topkwaliteit kuipplanten. Echter de
verkoop gerelateerde aspecten (bijv. logistiek en gunstige prijs) worden wel als goed punt ervaren.
Via het zogenaamde Multi Attribute Attitude Model is gekeken welke aspecten de verschillende
bedrijven belangrijk vinden en tevens hoe tevreden zij hierover zijn. De aspecten waar de bedrijven
ondergemiddeld tevreden over zijn (met betrekking tot Nederland) en die belangrijk gevonden
worden, zijn de kwaliteit (hardheid, levensduur) en de bladdichtheid van de plant. Ook de aspecten
voldoende grond, toegevoegde waarde en assortiment zijn aspecten die ondergemiddeld scoren en
behoeven dus verbeteracties met hoge prioriteit.
Met betrekking tot de kwaliteit kan het volgende gesteld worden: het aspect constante kwaliteit is

het meest belangrijk voor de ondervraagde bedrijven. De Nederlandse leveranciers scoren op dit
gebied ondergemiddeld op tevredenheid. Dit aspect behoeft dringend verbeteracties. Ook de

aspecten levering van verse producten en leveringen van de beste kwaliteit zijn van groot belang
voor de bedrijven, maar men is ook hier niet tevreden over. Ook schort het aan de after-sales-service
bij Nederlandse leveranciers volgens de ondervraagde bedrijven’.
Over de wensen van productinformatie zijn de meningen verdeeld. Enkele bedrijven zijn van mening

dat ze helemaal geen informatie nodig hebben. Echter, over de vorm van de informatie zijn de
bedrijven het wel eens: deze moet kort en bondig zijn. Alleen de belangrijkste informatie zoals prijs,

naam, verzorging en hoe de plant moet overwinteren zou via labels of etiketten die in de pot worden
gestoken, gegeven moeten worden. Deze informatie zou dan op de labels in een redelijk groot
lettertype en alleen in de Duitse taal gedrukt moeten worden.

Over het algemeen heerst er een optimistische stemming met betrekking tot de ontwikkeling op de

Duitse kuipplanten markt. Er zijn dus nog kansen voor Nederlandse kuipplanten op de Duitse markt.

' Bedacht moet worden dat het hier slechts om 16 bedrijven gaat en dit niet representatief is voor de
gehele markt.

8

© Productschap Tuinbouw

Kuipplanten Duitsland

Inleiding
1.1

Achtergrond
De Duitse markt is belangrijk voor de Nederlandse export van kuipplanten. Ongeveer 60% van de
Nederlandse kuipplanten wordt verkocht in Duitsland. Momenteel is de kuipplantenmarkt sterk aan
concurrentie onderhevig. Vanwegehet groeiende aanbod van Nederlandse kuipplanten staan de
prijzen onder druk. Het is daarom belangrijk voor de Nederlandse sierteeltsector om inzicht te
krijgen in de ontwikkeling op de Duitse markt. Hoe ontwikkelt zich de Duitse productie, hoe wordt
tegen het Nederlandse product aangekeken en wie zijn onze belangrijkste concurrenten.

Op verzoek van de VBN, VBAen Flora Holland heeft het Productschap Tuinbouw dit onderzoek
uitgevoerd in samenwerking met het Duitse onderzoeksbureau Roland Berger.

1.2

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoekis inzicht verkrijgen in de Duitse markt van kuipplanten.
Dit doel kan verder worden onderverdeeld in de volgende onderzoeksdoelstellingen:
e

Inzicht verkrijgen in het potentieel van Nederlandse kuipplanten op de Duitse markt.

e

Inzicht verkrijgen in de huidige problematiek en verwachtingen omtrent de inkoop en verkoop
van kuipplanten bij Duitse tuincentra (keten/onafhankelijk), bouwmarkten, groothandelaren en
cash&carry’s.

e

Inzicht verkrijgen in de houding van Duitse tuincentra (keten/onafhankelijk), bouwmarkten,

groothandelaren en cash&carry’s tegen aanzien van kuipplanten uit Nederland en Nederlandse
leveranciers.
e

Het ontwikkelen van een SWOT analyse voor Nederlandse kwekers van kuipplanten.

In dit onderzoek zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen: huidige
marktspelers, de vraag in Duitsland, evaluatie van Nederlandse kuipplanten en leveranciers,
distributie, kwaliteit en toekomstverwachting van de Duitse kuipplantenmarkt.
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1.3

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van face-to-face interviews op de werkplek. Voor

deze methode is gekozen omdat het noodzakelijk is de respondenten foto's te laten zien tijdens het
interview. Elk interview nam ongeveer één uur in beslag. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van
half oktober tot half november 2004.

1.4

Doelgroep
In totaal zijn er 16 interviews gehouden. De respondenten moesten experts zijn op het gebied van
inkoop en verkoop van kuipplanten bij het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Ook moesten zij ervaring
hebben met kuipplanten uit Nederland. De ondervraagde bedrijven waren regionaal verspreid.
De verdeling naar bedrijf type was:
-__4 Tuincentra (onafhankelijk)
-__4 Tuincentra (keten)
-__6 Bouwmarkten

-

10

2Groothandelaren/Cash&Carry
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Het belang van “kuipplanten”
2.1

Wat verstaat de Duitse handel onder kuipplanten
Er worden door de Duitse handel verschillende definities gehanteerd met betrekking tot
kuipplanten. De meest gebruikte criteria bij de omschrijving van kuipplanten zijn:

e

Gevoeligheid voor vorst

Kuipplanten zijn niet bestendig tegen de vorst en moeten naar binnen worden gehaald in de
winter. Boomkwekerijproducten kunnen daarentegen wel tegen de vorst.

e

_Meerjarige planten

Een aantal beschreven de kuipplanten zelfs als meerjarige planten.
e

Mediterraan

Kuipplanten worden door veel respondenten geassocieerd met Mediterrane planten. Een aantal
keer werden ook tropische planten, palmbomen en boomkwekerij producten genoemd als
kuipplanten.
Met betrekking tot potmaten variëren de meningen van de respondenten. De minimum diameter
staat volgens de bedrijven vast tussen de 19cm en de 25cm. Over het algemeen kan geconcludeerd
worden dat er tot op heden nog geen commerciële definitie van het product kuipplanten bestaat.
Geen van de geïnterviewde respondenten gaf een duidelijke definitie van de term kuipplanten.

2.2

Producten die onder de definitie kuipplanten vallen
Volgens de respondenten zijn de volgende producten de belangrijkste producten die onder de
definitie kuipplanten vallen:
-

Abutilon

-

-

Anisondontea

-

Citronova
Camellia

-

Ascelepias

-

Dipladenia

-

Alyogine

-

Fuchsia

-

Argyranthemum

-

Geranium

-

Anisodentea

-

Heliotropium

-

Aeonium

-

Hibiscus

-

Begonia

-

Lantana

-

Bougainvillea

-

Leonotus

-

Brugmansia

-

Mandevilla

Margriet

-

Clerodendron

-

-

Cestrum

-

-

Citrus

-_

Nerium Oleander
Olijfboom
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-

Passiflora

-

Streptosolen

-

Pentas

-

-

Palmbomen

-

Thunbergia

-

Plumbago

-

Tibouchina

-

Punica

-

Senna / Cassia

-

Solanum

Salvia

-

Vigna

-

Vijgenboom

In de praktijk ondervindt men moeilijkheden bij het definiéren van de productlijn kuipplanten. Veel
respondenten gaven aan: “Simpelwegalles wat in een kuip verkocht wordt”.

De bedrijven zijn ook gevraagd naar de verwarring van kuipplanten met producten zoals
kamerplanten en boomkwekerijproducten. Acht bedrijven (bouwmarkten en tuincentra die tot een

keten behoren) hebben geen vermenging van kamerplanten en boomkwekerijproducten in de
productgroep kuipplanten geconstateerd. Zeven bedrijven (onafhankelijke tuincentra en

groothandelaren) mengen echter wel deze productgroepen metde kuipplanten. Zij vinden deze
ontwikkeling echter van minder belang. Het is volgens hen ook geen nieuwe trend maar een
ontwikkeling die al lange tijd gaande is.
De interviewers hebben gedurende dit onderzoek door middel van fotomateriaal telkens de definitie
van kuipplanten benadrukt. De respondentis hierdoor bij elke vraag op de hoogte geweest van de
juiste productgroep, namelijk kuipplanten.

2.3

Het belang van kuipplanten binnen het huidige assortiment
De belangrijkheid van kuipplanten in het assortiment verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf.
Bij de ondervraagde bedrijven namen kuipplanten tussen de 3% en de 15% van de totale omzet voor

hun rekening. Het kleinste percentage komt voornamelijk voor bij bouwmarkten en het hoogste
percentage komtvooral bij groothandelaren en cash&carry’s voor.
Voor een aantal handelaren is het assortiment kuipplanten van groot belang binnen het totale
assortiment levende producten. Aan de ene kantis het assortiment kuipplanten verantwoordelijk
voor een belangrijk percentage binnen de totale omzet. Aan de andere kantis het assortiment

kuipplanten erg belangrijk vanwege het aantrekkelijke uiterlijk en dus belangrijk voor de algehele
presentatie van de winkel. Kuipplanten worden gezien als ‘blikvangers’.

12
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2.4

Top 10 kuipplanten op basis van omzet

Aan de hand van fotomateriaal moesten de geïnterviewde bedrijven aangeven welke producten het
meest belangrijk zijn voor de omzet van hun bedrijf. De belangrijkste kuipplanten binnen het
assortiment zijn de solanum en de lantana. Deze kuipplanten werden het vaakst genoemdbij het
samenstellen van de top 10 van meest verkochte kuipplanten op basis van bestedingen, gevolgd
door de oleander, citrus, fuchsia en bougainvillea.

Tabel 2.4.1.

Top 10 kuipplanten op basis van omzet

Positie

Product

1.

Solanum

2.

Lantana

3.

Oleander

4.

Citrus

5.

Fuchsia

6.

Bougainvillea

7.

Margriet

8.

Geranium

9.

Tibouchina

10.

Camellia
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2.5

Omzetontwikkeling van kuipplanten

Over de omzetontwikkeling van kuipplanten in de afgelopen vijf jaar waren de meningen van de
ondervraagde bedrijven verdeeld. Ongeveer tweederde van de respondenten heeft een stijging in de
omzet van kuipplanten geconstateerd, terwijl de overige eenderde een daling heeft opgemerkt in de
afgelopen vijf jaar. Vooral de tuincentra die tot een keten behoren, waren negatiever over de
omzetontwikkeling van kuipplanten dan de overige aankoopkanalen.
Figuur 2.5.1.

Omzetontwikkeling in de afgelopen 5jaar (N=16)

Beenheden

Stijging

2.6

Daling

Volume ontwikkeling van kuipplanten

Bij de meeste ondervraagde bedrijven is het aantal verkochte kuipplanten gestegen in de afgelopen
vijf jaar. Twee van hen ondervonden een stijging in volume en juist een daling in omzet, dit kan te
verklaren zijn door kleine winstmarges op de producten. Drie bedrijven hebben een daling van het
aantal verkochte kuipplanten geconstateerd en bij drie andere bedrijven is de situatie gelijk
gebleven.

Figuur 2.6.1.

Volume ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar (N=16)

B Eenheden

Stijging

14
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Daling

Stabiel

2.7

Redenen voor toe —-en afname omzet/volume kuipplanten
Aan de bedrijven is gevraagd welke redenen ten grondslag liggen aan de geconstateerde toename
van de kuipplantenverkoop.

e

Het bezitten van een mooi ingerichte tuin of een aantrekkelijk ogend balkon heeft aan
belang gewonnen bij de consument.

e

Kuipplanten worden gezien als planten die makkelijk in onderhoud zijn en tegelijkertijd een
aantrekkelijk uiterlijk hebben.

e

_Door promoties en advertenties heeft de kuipplant aan populariteit gewonnen.

e

Door de toenemende concurrentie zijn de prijzen van kuipplanten gedaald.

e

Eris meer vraag naar aparte tuinplanten die van goede kwaliteit zijn.

e

_De toename van het aantal verkochte kuipplanten is volgens de bedrijven te danken aan de
beperkte opslagruimte voor kuipplanten tijdens de winter. De kuipplant wordt vaak elk jaar

opnieuw aangeschaft in plaats van dat men de plant tegen de vorst beschermd.
Degenen die een afname constateerden in de kuipplantenverkoop gaven een afname in koopkracht
als reden op. Consumenten stellen zich gereserveerder op bij het kopen van planten in het
algemeen. Men kiest hierdoor vaker voor goedkopere en onderhoudsvriendelijke producten.

2.8

Toekomstverwachtingen aandeel kuipplanten

De bedrijven zijn gevraagd naar hun toekomstverwachtingen voor de komende drie jaar met
betrekking tot het aandeel kuipplanten in de totale omzet. Ongeveer acht bedrijven verwachtingen
geen veranderingen in de toekomst.
Figuur 2.8.1.

Toekomstverwachtingen komende driejaar (N=16)

Stabiel

Stijging

Daling
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Zes bedrijven verwachten een lichte stijging in het omzetaandeel van kuipplanten. Er is slechts één
respondent die een daling verwacht. Uitgesplitst naar type bedrijf is het opvallend dat juist de
tuincentra die tot een keten behoren negatiever ingesteld zijn.

16
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Assortimentsontwikkelingen kuipplanten
3.1

Veranderingen in het assortiment van kuipplanten

Met betrekking tot de veranderingen in het assortiment kuipplanten zijn de meningen verdeeld. De
helft van de ondervraagde bedrijven heeft de afgelopen jaren geen veranderingen doorgevoerd in
het assortiment. De overige acht bedrijven hebben op verschillende manieren veranderingen in het

assortiment doorgevoerd. Vier van deze bedrijven hebben hun assortiment slechts minimaal
aangepast: een soort kuipplant vervangen voor een andere, meer mediterrane kuipplanten

opgenomen in het assortiment of bieden nu kleinere varianten aan. De anderevier bedrijven hebben
grotere en meer structurele veranderingen ondergaan. Het draait met name om een veranderende

prijspolitiek.

e

Het aanbieden van meer ‘goedkopere’ producten.

e

_Hetrichten op het hogere prijssegment om zich daarmee te kunnen onderscheiden van de
concurrent.

*

Het enerzijds aanbieden van meer exclusieve kuipplanten en anderzijds het aanbieden van
gangbare kuipplanten (massaproducten) tegen lagere prijzen.

¢

Het afslanken van het huidig assortiment en zich richten op de meest gangbare, gevraagde
soorten kuipplanten.

Figuur 3.1.1.

Assortimentsontwikkelingen in de afgelopen jaren (N=16)

Geen verandering

Kleine veranderingen

Grote veranderingen

© Productschap Tuinbouw

17

3.2

_Toekomstverwachting met betrekking tot het assortiment

De toekomstverwachting ten aanzien van het kuipplantenassortiment verschilt per type bedrijf. Vijf
bedrijven zullen geen veranderingen doorvoeren in het huidige assortiment. Zo'n 11 bedrijven zijn dit
wel van plan:

Vier van de ondervraagde bedrijven zullen hun assortiment zowel in de diepte als in de breedte
gaan uitbreiden. Noviteiten zullen daarbij een belangrijke rol spelen in het totale assortiment.
Vijf bedrijven zijn van plan het huidige assortimentin te krimpen en zich alleen te richten op
kuipplanten met een hoge omloopsnelheid. Aparte soorten kuipplanten zullen alleen als
‘bijproduct’ in geringe mate worden aangeboden.
Een bouwmarkt zal zich gaan richten op kwalitatief betere producten tegen een redelijke prijs.
Een tuincentrum behorend tot een keten geeft aan dat het moeilijk is concurrentie te bieden
tegen de bouwmarkten en discounters. Zij bieden kuipplanten tegen een zodanige lage prijs aan
dat het voor het tuincentrum moeilijk is deze concurrentie het hoofd te bieden. Dit bedrijf zal
zich in de toekomst meer richten op speciale acties.

3.2.1

Breedte van het assortiment

De zes bedrijven die verwachten dat de breedte (meer soorten) van het assortiment zal toenemen,
zien deze verbreding als een strategie. Dooruitbreiding van het assortiment en het aanbieden van
noviteiten wil men zich onderscheiden van de concurrent om zo nieuwe klanten aan te trekken en
bestaande klanten te binden.

De vijf bedrijven die daarentegen het kuipplantenassortiment gaan verkleinen, doen dit vanwege de

toenemende concurrentie. Ook speelt het zogenaamde “spaargedrag” van de Duitse consumenten
mee; de Duitse consumenten lijken de hand op de knip te houden.

Figuur 3.2.1.1

Verwachte ontwikkeling assortimentsbreedte (N=16)

B Assortiments-breedte

Toename

18
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Afname

Stabiel

3.2.2 Diepte van het assortiment
Meer dan de helft van de bedrijven (voornamelijk bouwmarkten) zal een verdere verdieping (meer
variëteiten per soort) van het assortiment kuipplanten doorvoeren om zich zo te onderscheiden van
de concurrent. Twee bedrijven verwachten een toenamein het aanbod van ‘kleine planten’, op deze
manier speelt men in op de huidige economische situatie van de Duitse consument.
Figuur 3.2.2.1

Verwachte ontwikkeling assortimentsdiepte (N=16)

@ Assortiments-diepte

Toename

Afname

Stabiel

Twee bedrijven verwachten daarentegen een afname, omdat de koopbereidheid van de Duitse
consument momenteel slecht is. Aangezien eral veel verschillende soorten kuipplanten zijn, zijn er
een aantal bedrijven die geen veranderingen verwachten. Wel verwachten ze dat het lagere

prijssegment en het hogere prijssegment voor kuipplanten belangrijker zal worden. Dit zal ten koste
gaan van kuipplanten die in het middensegment geprijsd zijn.
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4 De inkoop van kuipplanten
4.1

Inkoopkanalen voor kuipplanten
De meerderheid van de ondervraagde bedrijven koopt kuipplanten in bij de groothandel en/of direct
bij de kweker. Zo'n zeven bedrijven maken gebruik van één inkoopkanaal voor het inkopen van
kuipplanten. Hiervan kopen twee bedrijven alleen in bij de groothandel en vijf bedrijven kopen de
kuipplanten alleen direct bij de kweker. De overige negen bedrijven maken gebruik van verschillende
inkoopkanalen. Deze bedrijven kopen vaak direct in het buitenland.
Figuur 4.1.1.

Inkoopkanalen voor kuipplanten (N=16)

O Alleen Groothandel
B Alleen direct bij kweker
& Verschillende inkoopkanalen
(buitenland, cash&carry, veilingen)

4.2

Redenen voor keuze inkoopkanaal

Veel handelaren kopen vaak direct in bij de kweker vanwege de aparte en speciale kuipplanten die
zij aanbieden. Volgens de respondenten zijn vooral kwekers gespecialiseerd en kan men daar nog
iets bijzonders kopen. De overige redenen voor de keuze van het inkoopkanaal kweker staan
hieronder weergegeven.

e

20

Kweker
-

Versheid

-

Goede kwaliteit

-

Kwaliteitscontrole

-

Goede prijs/kwaliteit verhouding
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Veel handelaren kopen ook ofalleen bij de groothandelin. Hier worden vooral standaard producten
vandaan gehaald. Overige redenen:

e

Groothandel
-

Ruime keuze/ breed assortiment

-

Gunstigeprijs

-

Eéncontactpersoon in plaats van veel verschillende leveranciers

Tweetuincentra maakten gebruik van een tussenpersoondie voorhet bedrijf zeldzame kuipplanten
inkoopt. Deze bedrijven kopen de standaardproducten direct in bij de kweker.

43

Ontwikkeling binnen de inkoop
Zes bedrijven hebben geen veranderingbij de inkoop van kuipplanten opgemerktin de afgelopen

vijfjaar. De overige respondenten hebben verschillende ontwikkelingen geconstateerd met
betrekking tot de inkoop.

e

Een aantal bedrijven vindt dat de concurrentie is toegenomen door de aanwezigheid van meer
‘goedkope! inkooplanden. Volgens hen is de inkoop hierdoor meer pro-actief en prijsagressief
geworden. “De buitenlandse aanbieders (Italië, Spanje, Frankrijk) van kuipplanten zijn sterker op
de markt aanwezig. Zij voeren vooral een prijsagressief beleid”.

*

Volgens enkelen is er een trend waarneembaar richting het kopen van verschillende
kuipplanten in verschillende landen,in plaats van het kopen van het hele assortiment in één
land.

*

_Eriseentrend waarneembaar richting meerdirecte inkoop, hierdoor wordt de schakel
groothandel overgeslagen.

¢

Door de vraag van de consument is het kopen van betere kwaliteit kuipplanten toegenomen.

¢

De bedrijven constateerden een trend waarbij kwantiteit van minder belang is en kwaliteit van
groter belang. Het aanbieden van producten van hoge kwaliteit wordt gezien als een manier om
je te onderscheiden van de concurrentie.

4.4

Toekomstverwachtingen inkoopstructuur
Meer dan de helft van de bedrijven verwacht geen veranderingen in de inkoopstructuur. Een aantal
bedrijven zijn van mening dat landen uit Zuid-Europa zoals Italië, Spanje, Frankrijk en Portugal
steeds belangrijker zullen worden in de nabije toekomst, dit vooral vanwege de gunstige

weersomstandigheden in die landen.

Twee bedrijven zullen zich meer gaan richten op Nederland in de toekomst. Zij zijn van mening dat
Nederland producten kan leveren die kwalitatief bijna identiek zijn aan het land van oorsprong.
Twee andere bedrijven verwachten meer te zullen samenwerken met intermediairs om zo de kosten

voorlogistiek te verminderen. Eén bedrijf verwacht een toename van de Duitse
kuipplantenproductie, dit vanwege de groeiende aanwezigheid van buitenlandse aanbieders.
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Evaluatie land van herkomst
5.1

Belang land van herkomst bij de inkoop van kuipplanten

Een groot gedeelte van de ondervraagde bedrijven koopt de kuipplanten in verschillende landen.
Over het algemeen wordt de meeste omzet behaald met de kuipplanten die afkomstig zijn uit Italië,
gevolgd door Duitsland en Nederland. Echter ook landen als Frankrijk en Spanje worden genoemd.
Hieronder zijn een vijftal landen weergegeven waar de bedrijven hun kuipplanten inkopen.
Nederland als leverancier van kuipplanten

e

Twaalf bedrijven kopen kuipplanten in Nederland;

e

Bij vier van deze bedrijven is meer en bij acht bedrijven is minder dan 25% van de totale
kuipplanten omzet afkomstig uit Nederland.

e

Vande bedrijven die kuipplanten uit Nederland importeren,zijn het de bouwmarkten die het
grootste aandeel Nederlandse kuipplanten (goedkope massa product) hebben en de
groothandelaar die het kleinste aandeel heeft.

e

Drie tuincentra (van wie één behorend tot een keten) en een bouwmarkt kopen momenteel

geen Nederlandse kuipplanten.
Italië als leverancier van kuipplanten

e

Het belangrijkste herkomstland is Italië. Dit blijkt ook wel want alle ondervraagden geven aan
een deel van hun kuipplantenassortiment te betrekken uit dit land.

e

Bijna de helft van alle bedrijven betrekt 50% of meer van hun totale omzet aan kuipplanten uit
Italië.

e

Italië speelt met name een rol bij onafhankelijk tuincentra en minder bij tuincentra die tot een
keten behoren.

Duitsland als leverancier van kuipplanten

e

Het eigen land is voor deze Duitse bedrijven een belangrijke leverancier. Nagenoeg alle
ondervraagden geven aan kuipplanten van een Duitse leverancier te kopen. Eén van de redenen

is dat het dichtbij is en er daardoor minder logistieke kosten aan verbonden zitten.
e

Tuincentra die tot een keten behoren, kopen in het algemeen meer Duitse producten of van
Duitse leveranciers dan tuincentra die niet tot een keten behoren.

Frankrijk / Spanje als leverancier van kuipplanten

e

Frankrijk en Spanje zijn belangrijke leveranciers op het gebied van kuipplanten. Echter het
aandeel binnen de totale kuipplantenomzet bij de verschillende bedrijven ligt meestal onder de
25%.

e

Acht bedrijven kopen kuipplanten uit Frankrijk en zes bedrijven halen hun kuipplanten (o.a) uit
Spanje.
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Landen die ook genoemd zijn, echter waarvan het belang bij deze bedrijven relatief klein is, zijn:

België, Portugal en Denemarken.

5.2

Sterkten en zwakten van de verschillende landen

In de onderstaande figuur staan de sterkten en zwakten van de verschillende landen. Over het
algemeen is het bekend dat heteigen land (in dit geval Duitsland) beter gewaardeerd wordt. Onder

de figuur worden de sterkten en zwakten verder uitgewerkt.
Tabel 5.2.1.

Nederland

Italië

Sterkten en zwakten per land van inkoop
Sterkten

Zwakten

=

Professioneel management

*__

Onvoldoende kwaliteit (hardheid)

=

__Buurland van Duitsland (dichtbij)

|=

Klein assortiment

=

Goede prijs/kwaliteit verhouding

=

Goede logistieke structuur

=

Goede kwaliteit (hardheid,

"

Gebrekkige logistieke structuur

bloeiperiode)

=

Onbetrouwbaar

Groot assortiment (diep en breed)

|=

Duur

=

Hogeleveringskosten

*

Kwaliteit is niet constant

Persoonlijke wensen worden

=

Duur

meegenomen

=

Klein assortiment

*

Duitsland

Spanje

=

=

Flexibiliteit

=_

Professioneel management

=

Goede kwaliteit

=

Goede kwaliteit (hardheid,

=

Duur

bloeiperiode)

=

Hoge transportkosten

=
Frankrijk

=

Goede kwaliteit (levensduur,
bloeiperiode)

=

Afstandsprobleem
Hoge transportkosten
Afstandsprobleem

Goedelogistieke structuren

5-3

Sterkten en zwakten van Nederland als land van inkoop

Over het algemeen kopen de ondervraagde bedrijven vooral kuipplanten uit het lagere prijssegment
en kleine potmaten in Nederland. Kuipplanten die voornamelijk in Nederland gekocht worden zijn:
-

Fuchsia

-

Solanum

-

Lantana
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Sterkten
e

Professioneel management: hiermee wordt o.a. bedoeld: goede logistieke structuren en
netwerken, flexibiliteit, betrouwbaarheid, “contracttrouw”, goede samenwerking en stiptheid.

e

Nederland is het buurland van Duitsland, hierdoor zijn de leveringskosten laag.

e

Gunstige prijzen en goede prijs/kwaliteit verhouding bij het inkopen van kuipplanten in
Nederland.

e

Overige aspecten die genoemd werden: levering compleet assortiment, leverbaarheid van zowel
kleine als grote partijen, verbeterde kwaliteit, goed aanbod in het lage prijssegment, noviteiten
met betrekking tot teelt en vermeerdering.

Zwakten

e

De kwaliteit van de kuipplanten is volgens de bedrijven het grootste punt van kritiek.
Vatbaarheid voor ziektes, groeiproblemen en de kwaliteit is niet constant. Reden hiervoor is
volgens de ondervraagde bedrijven dat teveel kuipplanten op een te kleine ruimte worden
opgekweekt. Hierdoor is de hardheid van Nederlandse kuipplanten slecht.

e

Te weinig diepte in het assortiment en te weinig “aparte”(noviteiten) kuipplanten.

Die Duitse bedrijven waarbij minder dan 25% van de totale omzet aan kuipplanten afkomstig is uit
Nederland, kopen niet meer Nederlandse kuipplanten omdat deze naar hun mening van slechte
kwaliteit zijn (niet hard genoeg, groeiproblemen, niet robuust). Een tweede reden is hetfeit dat

andere landen een groter assortiment aanbieden.

5-4

Sterkten en zwakten van Italië als land van inkoop
De bedrijven kopen verschillende soorten kuipplanten in Italië. Dit zijn voornamelijk kuipplanten van
hoge kwaliteit en grote kuipplanten. Een aantal die genoemd werden zijn:

-__Mediterrane kuipplanten zoals olijfbomen, en citrus planten
-

Margriet, kruidenplanten, kamille

-

Lantana

-

Solanum

Sterkten

e

Bijna alle ondervraagden geven aan de Italiaanse kuipplanten van goede kwaliteit te vinden. In
het bijzonder wordt de weerstand en de mooie opbloei van de planten genoemd.

e

Sommige bedrijven vinden de breedte en diepte van het Italiaanse assortiment kuipplanten een
sterk punt.

e

Een ander voordeel dat genoemd wordt, is het vroegetijdstip in het seizoen waarmee de
Italiaanse planten op de markt worden gebracht.
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Zwakten
e

Delogistiek, managementen de prijzen worden als nadeel van Italië gezien.

e

Veel bedrijven zijn ontevreden over de betrouwbaarheid van de leveringen en hetlogistieke
‘netwerk’.

e

Vijf ondervraagden vinden de prijs van de kuipplanten in Italië te hoog. Daar komt bij dat ook de
leveringskosten hoog worden gevonden.

e

Drie van de bedrijven zijn van mening dat er schommelingen in de kwaliteit zijn of dat er door
massaproductie steeds meer kwaliteit verloren gaat.

55

Sterkten en zwakten van Duitsland als land van inkoop
Uit het ‘eigen’ land worden voornamelijk bij-producten gehaald of juist die kuipplanten die in het
buitenland moeilijk te verkrijgen zijn. De volgende producten werden genoemd, zijnde producten die

in Duitsland worden gekocht:
-

Fuchsia

-

Lantana

-

Kamille

Sterkten

e

Opvallend is dat ‘het ingaan op individuele wensen’ meerdere malen als sterk punt van
Duitsland wordt genoemd.

e

Professioneel management (flexibiliteit, betrouwbaarheid, korte levertijden, goedelogistiek).

e

Sommige bedrijven noemen ook de goede kwaliteit van de kuipplanten uit Duitsland.

e

Aspecten die door een enkeling genoemd werden, zijn: breedte van het assortiment en
bijzondere soorten kuipplanten.

Zwakten

e

Het belangrijkste nadeel van Duitsland als leverancier is de te hoge prijs van de kuipplanten.

e

_Eenenkeling noemt ook het gebrek aan variatie in het Duitse assortiment en onvoldoende
individualiteit door massaproductie.

5.6

Sterkten en zwakten van Spanje als land van inkoop

De volgende producten worden voornamelijk uit Spanje gehaald:
-

Oleander

-

Bougainvillea

-

Dipladenia

Sterkten

e

Spaanse kuipplanten staan bij de bedrijven bekend als kwalitatief hoogwaardige producten, die
een goede weerstand en een mooie opbloei hebben.
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Zwakten

e

5-7

Dehogeprijs en de afstand (hoge transportkosten), worden als zwakte gezien.

Sterkten en zwakten van Frankrijk als land van inkoop
De volgende producten worden voornamelijk uit Frankrijk gehaald:
-

Oleander

-

Bougainvillea

-

Dipladenia

Sterkten

e

De ondervraagden waarderen de Franse kuipplanten met name om de mooie opbloei, de
levensduur en het logistieke netwerk.

Zwakten

e

5.8

Evenals bij Spanje is de afstand en daardoor hoge transportkosten een belangrijk nadeel.

Ontwikkelingen en toekomstverwachtingen met betrekking tot land van inkoop
De helft van de ondervraagden geeft aan datItalië de laatste jaren sterk aan marktaandeel heeft
gewonnen. Frankrijk en met name Spanje zijn ook leveranciers die in de laatste jaren in
belangrijkheid zijn gegroeid. Het marktaandeel van Nederland is volgens twee bedrijven licht
gegroeid.

Over de ontwikkeling van de verschillende herkomstlanden zijn de meningen van de bedrijven
verdeeld. Vijf bedrijven verwachten geen veranderingen in het belang van de verschillende
herkomstlanden als leverancier. Twee bedrijven verwachten een toenemende belangrijkheid van de
mediterrane landen, met name Zuid-Frankrijk en Italië. Men verwacht echter wel dat de

vrachtkosten uit de mediterrane landen zullen stijgen, wat weer een nadelig effect heeft op de prijs
van kuipplanten en/of op de marges.

Sommige bedrijven verwachten dat door lage loonkosten en goede weersomstandigheden juist Oost

Europese landen, zoals Kroatië en Bosnië belangrijker worden. Er wordt echter een kanttekening
gemaakt bij het logistiek netwerk van deze landen.
Nederland wordt door twee bedrijven genoemd als land dat zich positief zal ontwikkelen op het
gebied van kuipplanten. Goede structuren/netwerken geeft Nederland een groot voordeel ten
opzichte van andere landen.
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6 Evaluatie kwaliteit kuipplanten uit Nederland
6.1

Algemeen
In dit hoofdstuk zal de kwaliteit van de kuipplanten uit Nederland en andere landen uitvoerig

behandeld worden. De belangrijkste criteria waar de kwaliteit van kuipplanten aan moet voldoen,
zijn volgens de bedrijven:

e

-

Hardheid

-

Lange levensduur

-

Lange bloeiperiode

—Italié levert volgens de bedrijven de beste kwaliteit kuipplanten. Tien bedrijven zijn uiterst
tevreden over de kwaliteit van hetItaliaanse product vanwege de lange bloeiperiode,
levensduur en hardheid van de kuipplanten. Een aantal tuincentra die tot een keten behoren, is
van mening dat de Italiaanse kuipplant een uniek kenmerk heeft, namelijk meer flair.

e

Duitsland levert volgens zes bedrijven kuipplanten van topkwaliteit. Dit komt voornamelijk door
het productieproces. Volgens de bedrijven hebben de Duitse kwekers geen massa productie

waardoor de kuipplant de tijd wordt gegeven om zich te ontwikkeling.
e

Nederland werd door geen enkel bedrijf genoemd als leverancier van top kwaliteit kuipplanten.
Twee bedrijven zien een positieve trend met betrekking tot de kwaliteit van Nederlandse
kuipplanten.

6.2

Sterke en zwakke punten van kuipplanten uit Nederland

Vier bedrijven noemde de gunstige prijs/kwaliteit verhouding als een sterk punt van de Nederlandse
kuipplanten. Sporadisch werd de verbeterde kwaliteit (robuust, hardheid, onderhoud) genoemd.
Twee bedrijven vonden de uniformiteit van de Nederlandse kuipplanten een groot voordeel. Drie
bedrijven konden geen sterke punten van de Nederlandse kuipplanten noemen.

Zo'n 13 bedrijven noemden de Nederlandse kwaliteit van kuipplanten een zwak punt. Onder slechte
kwaliteit verstaat men: weinig hardheid, korte bloeiperiode, korte levensduur, weinig robuust, gele
bladeren en te compacte planten.
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6.3

Multi Attribute Attitude Model — Kuipplanten uit Nederland

Bij het samenstellen van het Multi Attribute Attitude model worden het belang en de tevredenheid
van een aantal kuipplant gerelateerde aspecten tegenover elkaar gezet. De bedrijven kregen 1
aspecten te zien waarbij zij op een schaal van 1 = erg belangrijk/zeer tevreden tot 6 = helemaal niet

belangrijk/helemaal niet tevreden de mate van belangrijkheid en tevredenheid moesten aangeven.
Echter vanwege de kleine steekproef zijn deze gegevens indicatief.
Wanneer ‘tevreden’ als norm wordt gesteld, kan de verticale as door middel van een middenas in
tweeën worden verdeeld. Het streven ligt dus boven dezelijn; zeer tevreden. Op de horizontale as

ligt de middenas op het gemiddelde. De 11 aspecten kunnen worden gepositioneerd in de vier
ontstane kwadranten.

Figuur 6.3.1.

Multi Attribute Attitude Model — Kuipplanten uit Nederland
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3 Toegevoegde waarde
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Tevredenheid
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5 Verpakking/labels/prijs labels
6 Schone pot
7 Kwaliteit (hardheid, levensduur)

8
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8 Voldoende grond/aarde
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9 Bladdichtheid van de plant
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ae

10 Product informatie
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1 Distributie

2
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3,5

3,0

25

20

1,5
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Belangrijkheid

Geen actie nodig
Linksboven zijn onbelangrijke aspecten waar de bedrijven bovengemiddeld tevreden over zijn; deze
aspecten/criteria behoeven dus geen actie.
Goede performance
De kwadrant rechtsboven houdt goede performance in. Dit zijn aspecten die men belangrijk vindt en
waar men bovengemiddeld tevreden over is. De aspecten distributie, schone pot, productinformatie
en verpakking/labels/prijslabels vinden de bedrijven erg belangrijk bij de inkoop van kuipplanten,
men is hier ten aanzien van de producten uit Nederland bovengemiddeld tevreden over.
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Verbeteracties met lage prioriteit

Onbelangrijke criteria waarover men ontevreden is (linksonder), zijn verbeteracties met een lage
prioriteit. Het aspect pot maat is voor de bedrijven van minder belang. Maar men is hier wel het
minst tevreden over.

Verbeteracties met hoge prioriteit

Verbeteracties met een hoge prioriteit bevinden zich rechtsonder; belangrijke criteria waarover de
bedrijven niet tevreden zijn. De aspecten kwaliteit (hardheid, levensduur) en bladdichtheid van de

plant zijn erg belangrijk voor de bedrijven, maar het Nederlandse product scoort hier slecht op. Ook
de aspecten voldoende grond, prijs, toegevoegde waarde en assortiment zijn aspecten die
ondergemiddeld scoren en behoeven dus verbeteracties met hoge prioriteit.

6.4

Toekomstverwachtingen met betrekking tot inkoop van kuipplanten uit Nederland
Het merendeel van de ondervraagde bedrijven heeft geen veranderingen geconstateerd in het
Nederlandse aanbod van kuipplanten in de afgelopen jaren. Nederlandse kuipplanten worden

voornamelijk als bulkgoederen verkocht. De meeste ondervraagde bedrijven zullen de inkoop van
kuipplanten uit Nederland continueren. Men zoekt het dan wel in het ondersegment, dat wil zeggen,
kuipplanten die voor bodemprijzen worden verkocht.
Een verbetering van de kwaliteit van Nederlandse kuipplanten is gewenst. Een afslanking in het
aanbod van de meeste populaire soorten wordt verwacht, maar wordt ook aanbevolen door de
bedrijven. Speciale producten en kuipplanten van top kwaliteit worden nu voornamelijk uit andere

landen gehaald.
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Evaluatie van Nederlandse leveranciers van

kuipplanten
7-1

Mate van tevredenheid met Nederlandse leveranciers van kuipplanten

De bedrijven werd gevraagd op een schaal van 1 = zeer positief tot 6= zeer negatief aangeven in
hoeverre men tevreden is over de Nederlandse leverancier van kuipplanten. Uit de resultaten is
gebleken dat men ‘tevreden’ is over de Nederlandse leverancier met een score van 2,25. Geen enkele

respondent is ontevreden over de Nederlandse leveranciers van kuipplanten.
De meest genoemde redenen hiervoor zijn:
-

Professioneel management
Goed georganiseerde logistiek

-

Flexibiliteit

-

Snelheid

-

Klantgericht
Betrouwbaarheid

In vergelijking met de leveranciers uit andere landen staat Nederland op de tweedeplaats. Duitsland
staat op de eerste plaats met een score 1,9. Op de derde en vierde plaatsstaan respectievelijk Italië
met 2,5 en Spanje 2,6.

Zeven bedrijven (voornamelijk onafhankelijke tuincentra) gaven aan erg tevreden te zijn met de
manier waarop de klachten worden afgehandeld door de Nederlandse leveranciers. Twee bedrijven

(tuincentra behorend tot een keten, groothandel) zijn niet tevreden met dit aspect. Deze bedrijven
zouden hierdoor graag contact willen met de kweker.
Sommige vinden de Nederlandse leveranciers innovatief omdat men de mogelijkheid heeft om
noviteiten te kopen.

De helft van de bedrijven is erg tevreden over de geleverde productinformatie van de Nederlandse
leveranciers. Vooral het beeldmateriaal vindt men erg prettig. Twee bedrijven zouden graag meer en

duidelijke productinformatie willen zien.
Drie bedrijven zijn erg tevreden over de POS materialen en de marketing steun die ze krijgen van de
Nederlandse leveranciers. De groothandel en de cash&carry gaven echter aan hier niet tevreden over
te zijn. Zij zijn van mening dat ze nog te weinig ondersteuning krijgen. De overige bedrijven hebben

geen uitspraak gedaan over dit aspect omdat zij geen behoefte hebben aan POS materialen.
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7.2

Multi Attribute Attitude Model — Nederlandse leveranciers van kuipplanten

Bij het samenstellen van het Multi Attribute Attitude model worden het belang en de tevredenheid
van een aantal leverancier gerelateerde aspecten tegenover elkaar gezet. De bedrijven kregen 17
aspecten te zien waarbij zij op een schaal van 1 = erg belangrijk/zeer tevreden tot 6 = helemaal niet
belangrijk/helemaal niet tevreden de mate van belangrijkheid en tevredenheid moesten aangeven.
De gegevens uit dit model zijn door de kleine steekproef indicatief.

Wanneer ‘tevreden’ als norm wordt gesteld, kan de verticale as door middel van een middenas in

tweeën worden verdeeld. Hetstreven ligt dus boven deze lijn; zeer tevreden. Op de horizontale as
ligt de middenas op het gemiddelde. De 17 aspecten kunnen worden gepositioneerd in de vier
ontstane kwadranten.

Figuur 7.2.1.

Multi Attribute Attitude Model — Nederlandse leveranciers van kuipplanten

1.0

1 Leveren beste kwaliteit

,

2 Leveren verse producten
3 Eerlijke prijs

4

4 Frequente leveringen
5

1

5 Steun bij verkoop promotie/advertenties
6 Breed assortiment(veel variaties)
7 Leveren alle producten die ik nodig heb

2,0

7

7

7

8 Leveren complete order

Tevredenheid

9 Goede klachtenbehandeling
14

10 Leveren speciale/nieuwe producten

2,5

1 Aantrekkelijke aanbiedingen
12 Leveren direct aan de winkel
13 Aanbieden Category Management

3,0

4117

14 Individuele prijzen
15 Snelle reactie/leveringen

16 Constante kwaliteit
3,5

e

35 30

a

25 200

17 After-Sales-Service

45 “4,0

Belangrijkheid

Geen actie nodig
Linksboven zijn onbelangrijke aspecten waar de bedrijven bovengemiddeld tevreden over zijn; deze
aspecten/criteria behoeven dus geen actie.

Goede performance
De kwadrant rechtsboven houdt goede performance in. Dit zijn aspecten die men belangrijk vindt en
waar men bovengemiddeld tevreden over is. De aspecten levering direct aan de winkel en frequente

leveringen vinden de bedrijven erg belangrijk bij de inkoop van kuipplanten uit Nederland, men is
hier ook bovengemiddeld tevreden over. Ook de aspecten snelle reactie/levering, aantrekkelijke
aanbiedingen en goede klachtenbehandeling worden erg belangrijk gevonden en scoren goed op
tevredenheid. Aspecten zoals levering van de complete order en het aanbieden van speciale/nieuwe
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producten liggen op de tevredenheidsgrens, deze aspecten worden door de bedrijven wel belangrijk
gevonden.
Verbeteracties met lage prioriteit

Onbelangrijke criteria waarover men ontevreden is (linksonder), zijn verbeteracties met een lage
prioriteit. Over de aspecten individuele prijzen, leveringen van alle producten die ik nodig heb, breed
assortiment en steun bij verkooppromotieszijn de bedrijven minder tevreden, maar deze aspecten
zijn voor hen van minder belang. Het aspect Category Management is bij veel bedrijven nog
onbekend, dit verklaart de lage score van dit aspect.
Verbeteracties met hoge prioriteit

Verbeteracties met een hoge prioriteit bevinden zich rechtsonder; belangrijke criteria waarover de
bedrijven ondergemiddeld tevreden zijn. Het aspect constante kwaliteit is het meest belangrijk voor
de ondervraagde bedrijven. De Nederlandse leveranciers scoren op dit gebied ondergemiddeld op
tevredenheid. Dit aspect behoeft dringend verbeteracties. Ook de aspecten levering van verse
producten en leveringen van de beste kwaliteit zijn van groot belang voor de bedrijven, maar men is

ook hier niet tevreden over. Ook schort het aan de after-sales-service bij Nederlandse leveranciers
volgens de ondervraagde bedrijven.

7-3

Voorgestelde punten voor een betere samenwerking

De bedrijven hadden een aantal punten waarop de samenwerking met Nederlandse leveranciers van
kuipplanten zou kunnen verbeteren.
e

_Hetleveren van een betere kwaliteit kuipplanten zou volgens 11 bedrijven kansen bieden om de
samenwerking te verbeteren. Met kwaliteit bedoelt men het bevorderen van de hardheid en een

langere levensduur.
e

Een grotere diversiteit aan producten zou volgens zes bedrijven een reden zijn om meer samen
te werken met Nederlandse leveranciers.

e

Betere prijzen zou voor drie bedrijven van belang zijn.

e

Het verbeteren van de productinformatie zou voor twee bedrijven een reden voor tevredenheid
zijn. Hiermee wordt bedoeld meer gedetailleerdere en relevante informatie, maar ook duidelijke
en beter leesbare informatie.
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Consumententrends en toekomstperspectieven
De vraag van de Duitse consument

Volgens de ondervraagde bedrijven zijn er een aantal punten met betrekking tot kuipplanten die
belangrijk zijn in de ogen van de uiteindelijke consument.
-

Geen gele bladeren

-

Hoge kwaliteit

-

Lange bloeiperiode

-

Lange levensduur

-

Grote bloemen

-

-

Decoratieve bijpassende pot
Goedeprijs/kwaliteit verhouding

Makkelijk in onderhoud

-

Product informatie

-

Aanzicht kuipplant

Over de wensen van productinformatie zijn de meningen verdeeld. Enkele bedrijven zijn van mening
dat ze helemaal geen informatie nodig hebben. Echter, over de vorm van de informatie zijn de

bedrijven het wel eens: deze moet kort en bondig zijn. Alleen de belangrijkste informatie zoals prijs,
naam,verzorging en hoe de plant moet overwinteren zou via labels of etiketten die in de pot worden
gestoken, gegeven moeten worden. Deze informatie zou dan op de labels in een redelijk groot
lettertype en alleen in de Duitse taal gedrukt moeten worden.

Sommigebedrijven geven aan zelf hun klanten van informatie te voorzien met betrekking tot
kuipplanten. Bijna de helft van de ondervraagdebedrijven zegt zowel zelf productinformatie te
maken alsmede deze informatie via de leverancier te ontvangen. Drie bedrijven maken zelf hun
productinformatie voor kuipplanten envier bedrijven krijgen uitsluitend hun informatie via de
leverancier (producent) aangeleverd. Hetzelf aanleveren van informatie hangt van een aantal
factoren af. De prijs is een belangrijke factor. Echter wanneer de mogelijkheid bestaat om deze
productinformatie van de leverancier te ontvangen dan wordtdit over het algemeen wel gedaan.

Consumenten trends bij kuipplanten

In de loop van de jaren zijn er een aantal consumententrends waargenomen door de ondervraagde
bedrijven.
e

Minder vraag naar kuipplanten met stam, meer vraag naar struiken.

e

De kleuren blauw en wit blijven erg in trek bij de Duitse consument.

e

Erzijn twee groepen consumenten te onderscheiden:
o

Enerzijds consumenten die kuipplanten kopen uit het hogere segment en waarde
hechten aan levensduur, hardheid (weerstand) en de bijzonderheid van de kuipplant.

o

Anderzijds consumenten die kuipplanten kopen op basis van uiterlijk, mooie geurende
bloemen en makkelijk verzorgbare kuipplanten voor een redelijke (goedkope) prijs.

«

Vooral de solanum heeft aan belang gewonnen. De reden hiervoor is de mooie en lange
bloeiperiode, de hardheid en de makkelijke verzorging. Tevens is het makkelijk om deze plant te
overwinteren. Ook de abutilon en de fuchsia worden steeds belangrijker, echter niet iedereen
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deelt deze mening. Overige producten die steeds meer aan populariteit winnen zijn heliotroop,
lantana, datura, citrus, geranium, oleander, kruidenplanten, lavendel en tibouchina.

e

Soorten die steeds meer aan belang afnemen zijn kuipplanten die moeilijk in onderhoud en te
overwinteren zijn. Dit zijn voornamelijk de bougainvillea, anisodontea en fuchsia. Door een
gebrek aan een aantrekkelijk uiterlijk zijn ook de asclepias, abutilon, cestrum, margriet en
geranium steeds minder populair bij de Duitse consument volgens de ondervraagde bedrijven.

e

Trend richting meer mediterrane kuipplanten. Circa de helft van de ondervraagde bedrijven ziet
de belangrijkheid van mediterrane kuipplanten binnen het assortiment toenemen. Veel Duitse
consumenten gaan minder op vakantie en willen op deze manier de sfeer van het vakantieland

in de tuin hebben. In enkele bedrijven vindt door de toenemende belangrijkheid van deze
mediterrane kuipplanten een uitbreiding van het assortiment plaats.

8.3

Toekomstverwachtingen Duitse markt voor kuipplanten
De toekomstverwachtingen op de kuipplantenmarkt worden door de bedrijven verschillend

beoordeeld. De meerderheid van de bedrijven verwacht een positieve ontwikkeling op de
kuipplantenmarkt. De redenen hiervoor verschillen echter;
e

Toename van de verkoop door een slechtere economie. Consumenten gaan minder op vakantie
en ook het woonoppervlak wordt kleiner. De tuin en het balkon worden belangrijker en
daardoor zullen er meer kuipplanten gekocht gaan worden;

e

Het ‘hand op de knip’ verschijnsel verdwijnt langzaam en consumenten gaan weer meer
uitgeven;

e

Het assortiment kuipplanten wordt groter. Er vindt zowel verbreding als verdieping van het
assortiment plaats;

e

Ontwikkeling en opkomst individuele marketing methodes

Figuur 8.3.1. Verwachte ontwikkeling kuipplantenmarkt (N=16)

Positief

Negatief

Stabiel

Vier bedrijven verwachten een afname in de kuipplanten ontwikkeling op de Duitse markt.
Belangrijkste reden hiervoor is:

e

Consumenten zijn voorzichtig met bestedingen. Het ‘hand op de knip’ verschijnsel blijft
voorlopig nog aanhouden. Dit geldt ook zeker voor de kuipplanten.
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Dit alles heeft gevolgen voor de detailhandel. De onafhankelijke tuincentra denken dat de
bouwmarkten en de discounters in belangrijkheid zullen toenemen en het onafhankelijke
tuincentrum zal zich hierdoorverder moeten specialiseren. Het voordeel die de onafhankelijk
tuincentra hebben ten opzichte van ketenbedrijven is datzij kleine hoeveelheden van verschillende

kuipplanten kunnen aanbieden.
Bij bouwmarkten gaat het daarentegen vaak om bulkproducten. De bouwmarkten zijn van mening
dat de tuincentra aandeel verliezen en zich dus moeten specialiseren.Zij zijn het erover eens dat de
discounters in aandeel zullen toenemen. De bouwmarkten verwachten ook dat het kopen van
kuipplanten zich nog meer zal concentreren bij bepaalde afzetkanalen. De tuincentra spelen volgens
hen toch nog een belangrijke rol, aangezien consumenten graag naar een tuincentrum gaan (o.a.
funshoppen, dagje uit).
De tuincentra behorend tot een keten zijn van mening dat met name de discounter alleen bulk
verkopen en dat ook in de toekomst zullen blijven doen. Zij hebben volgens hen geen ervaring en
geen goed gekwalificeerd personeel alsmede is het assortiment niet diep en niet breed. De
tuincentra kunnen zich onderscheiden door het aanbieden van goed advies, informatie, noviteiten
etc. Dit alles zal leiden tot klantenbinding.

De groothandelaren verwachten dat de vakhandel zich stabiel zal blijven ontwikkelen. De
discounters worden naar hun meningsteeds sterker. Het voordeel van de vakhandel is volgens de
groothandel dat zij kwaliteit kunnen bieden tegen een redelijke (lage) prijs.
In het algemeen kan gesteld worden dat de bedrijven verwachten dat de discounters in belangrijkheid zullen

toenemen ten koste van de tuincentra. De tuincentra kunnen zich, naar mening van verschillende bedrijven,
onderscheiden door gekwalificeerd personeel, toenemende specialisering, assortimentsverbreding en —

verdieping, noviteiten en hetleveren van kwalitatief goede producten. Naast de discounters zullen ook, naar
verwachting, de bouwmarkten een positieve ontwikkeling doormaken.

8.4

Concurrentie
De tuincentra zien de bouwmarkten, discounters en andere tuincentra als concurrent. De
bouwmarkten zien andere bouwmarkten als grootste concurrent. Echter door een aantal
bouwmarkten wordt ook het tuincentrum genoemd als concurrent. Eén van de bouwmarkten noemt
de levensmiddelenhandel/supermarkten als dreiging. De meningen van de verschillende

groothandelaren zijn zeer verdeeld. Andere groothandelaren, de veiling en directe verkoop via de
kweker worden als grootste bedreigingen gezien.
Strategieën die de ondervraagde bedrijven gebruiken om zich van de concurrent te onderscheiden,
verschillen nogal. Men kan over het algemeen twee verschillende strategieën onderscheiden.
-

Deeerste strategie is het richten op het hogere segment, met kwalitatief hoogwaardige en
bijzondere producten (noviteiten).
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-_

De andere strategie is precies het tegenovergestelde: agressieve prijsconcurrentie. Dit zal dan
vooral gebeuren bij bulkproducten.

De toenemende concurrentie heeft bij de ondervraagde bedrijven verschillende effecten op zowel de

breedte als de diepte van het assortiment. De tegenstelling in de verwachtingen van de bedrijven is
duidelijk. Enerzijds wordt juist een verbreding van het assortiment verwacht. Anderzijds wordt een
verkleining van het assortiment verwacht.

De ondervraagde bedrijven hebben verschillende ideeën met betrekking tot de concurrentie
strategieën. Datis begrijpelijk aangezien de kuipplanten voor deverschillende bedrijven een
verschillend doel hebben. De bouwmarkten proberen voor een zo laag mogelijke prijs de kuipplanten
aan te bieden. Deze prijsstrategie zullen de bouwmarkten ook verder doorvoeren. De tuincentra

willen daarentegen juist door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige producten zich
onderscheiden van de concurrent. Alle bedrijven geven aan dat ook het inzetten van

promotiemiddelen belangrijke maatregelen zijn om concurrerend te blijven.
Op de vraag of de bedrijven nog ideeën hebben om de kuipplanten beter te vermarkten, bijvoorbeeld
om een bepaalde kuipplant een periode (maand/jaar) in de “schijnwerpers” te zetten, wordt
verschillend gereageerd. Zes bedrijven vinden dit een goed idee. Vier bedrijven doen een soortgelijke
actie, echter het ‘succes’ is matig tot slecht. Tevens wordt er opgemerkt dat er al veel verschillende
actieszijn en het succes daarvan slechts in zeer beperkte mate zichtbaar is.
Over het algemeen heerst een optimistische stemming met betrekking tot de ontwikkeling op de
Duitse kuipplantenmarkt. Goede afstemming van PR-activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van

advertenties in vakbladen en dagbladen, wordt door veel ondernemingen als belangrijke strategie
beschouwd.
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9

Aanbevelingen en conclusies
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat er tot op heden nog geen commerciële
definitie van het product kuipplanten bestaat. De geïnterviewde bedrijven gaven verschillende
definities waarbij de kenmerken “niet vorstbestendig, specifieke potmaat, hardheid en
Mediterraan” vrijwel altijd voor kwamen.
De producten die onder de productgroep kuipplanten vallen zijn niet bij alle ondervraagde
bedrijven duidelijk. Door middel van een beter communicatie beleid zou duidelijk gemaakt
moeten worden welke producten kuipplanten zijn en welke planten niet.

Bij tweederde van de ondervraagde bedrijven heeft zowel de omzet van kuipplanten als het
aantal verkochte kuipplanten zich positief ontwikkeld in de afgelopen vijf jaar. Als redenen
hiervoor werden vooral: toename belang aantrekkelijke tuin/balkon, makkelijke in onderhoud,

jaarlijkse aanschaf en lagere prijzen ten aanzien van kuipplanten genoemd. Bedrijven die een
afname hebben geconstateerd in de omzet en het volume wijten dit voornamelijk aan de
afgenomen koopkracht in Duitsland. Aangezien de meeste ondervraagde bedrijven een stabiele
of stijgende ontwikkeling verwachten in het aandeel kuipplanten zou er voor Nederlandse
leveranciers nog potentie in de Duitse markt kunnen zitten. Nederlandse leveranciers zouden

kunnen inspelen op deze positieve houding ten aanzien van de kuipplanten verkoop en de
Duitse afnemers kunnen stimuleren om een breder aanbod te presenteren.
De helft van de ondervraagde bedrijven hebben de afgelopen jaren geen veranderingen in het
assortiment kuipplanten doorgevoerd, echter ruim tweederde is dit wel van plan in de nabije
toekomst. Dit zou een teken kunnen zijn voor Nederlandse leveranciers om de Duitse

detailhandel te helpen met bijvoorbeeld marketing support, verkoop promoties, noviteiten of
advies geven bij het indelen van het kuipplanten assortiment.
Het merendeel van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van verschillende inkoopkanalen
bij de inkoop van kuipplanten. Direct inkopen bij de kweker gebeurt vooral vanwege het
specialisme en omdat men daar nog iets bijzonders kan kopen. Daarnaast is het aanbieden van
een breed assortiment en één contactpersoon belangrijk voor de Duitse bedrijven. De
Nederlandse handel zou hierop kunnen inspelen.

De sterke punten van Nederland als afzetland van kuipplanten hebben vooral met het
verkoopproces(bijv. logistiek en gunstige prijs) te maken dan met de kwaliteit van kuipplanten.

Volgens de Duitse bedrijven levert Italië de beste kwaliteit kuipplanten en kan daarom gezien
worden als directe concurrent van Nederland. Ook de locale producten kunnen een bedreiging

vormen, alleen vinden de Duitse afnemers deze vaak te duur. Het onder de loep nemen van de
kwaliteit (weerstand, hardheid, levensduur en bloeiperiode) van Nederlandse kuipplanten zou
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een startpunt kunnen zijn voor verdere marketing activiteiten en zo de afzet van Nederlandse
kuipplanten op de Duitse markt te verbeteren.
Uit het Multi Attribute Attitude Model is gebleken dat de ondervraagde bedrijven tevreden zijn
over de distributie, schone pot, productinformatie en verpakking/labels/prijslabels met
betrekking tot de Nederlandse kuipplanten. Echter de aspecten kwaliteit (levensduur,
bloeiperiode), bladdichtheid, voldoende grond, prijs, toegevoegde waarde en assortiment
vinden de bedrijven ook belangrijk maar hier scoort Nederlandse qua tevredenheid onder het
gemiddelde. Een verbetering van deze punten is gewenst. Een aantal bedrijven zien een
positieve trend op het gebied van Nederlandse kwaliteit en waarderen de sterke punten van
Nederland. Het is daarom aanbevolen dit beter te communiceren op de Duitse markt van
kuipplanten om zo het Nederlandse imago te verbeteren.
Nederland wordt momenteel gezien als leverancier van bulkgoederen uit het lagere
prijssegment. Een verbetering van kwaliteit is gewenst en een afslanking van de meest

populaire soorten wordt aanbevolen door de ondervraagde bedrijven. Nederlandse leveranciers
zouden zich meer als leveranciers van bijzondere soorten uit het hogere prijssegment kunnen
profileren. Beide segmenten zullen bediend moeten worden, het is daarom belangrijk dat een
Nederlandse leverancier wel een keuze maakt en zich specialiseert in één van beide segmenten.
Over het algemeen zijn de ondervraagde bedrijven tevreden over de Nederlandse leveranciers
van kuipplanten. Men is vooral tevreden over de frequente leveringen direct aan de winkel,
snelheid, aantrekkelijke aanbiedingen, goede klachtenafhandeling, levering van de complete
order en het aanbieden van speciale/nieuwe soorten. Deze aspecten zouden de Nederlandse

leveranciers beter moeten communiceren om zich zo te onderscheiden van de concurrentie.
Aspecten die dringend verbeteracties behoeven zijn constante kwaliteit en het aanbod. Voor
ruim tweederde van de bedrijven zouden deze verbeteringen een reden zijn om meer samen te
werken met Nederlandse leveranciers.

Duitse consumenten vinden vooral veel (grote) bloemen, goede weerstand, lange levensduur
en de bloeiperiode erg belangrijk ten aanzien van kuipplanten. Reden te meer om de
Nederlandse kwaliteit van kuipplanten nader te bestuderen.

Op consumentenniveau is een trend waarneembaar richting mediterrane kuipplanten en
kuipplanten die makkelijk in onderhoud zijn. Het zijn vooral de solanum,lantana, oleander en
citrus die aan populariteit gewonnen hebben. Soorten die moeilijk te overwinteren zijn en
moeilijk in onderhoud zijn nemen aan belang af.

De discounters en de bouwmarkten lijken aan belang toe te nemen bij de verkoop van
kuipplanten in Duitsland. Gespecialiseerde detaillisten zoals, onafhankelijke tuincentra en
tuincentra behorend tot een keten zouden zich kunnen onderscheiden door gekwalificeerd
personeel, verdere specialisering, assortimentsverbreding — en verdieping, noviteiten en het
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leveren van kwalitatief goede producten. Voor Nederlandse leveranciers is het belangrijk een
strategie te bepalen. Bouwmarkten voeren voornamelijk een smal assortiment en hebben een
goede kwaliteit/prijs verhouding. Gespecialiseerde tuincentra hebben vaak een breed en
duurder assortiment en bieden noviteiten aan. Hetis belangrijk te bepalen welke afzetkanalen
prioriteit hebben en daar het Nederlandse imago te verbeteren.
Op de Duitse kuipplanten markt is nog ruimte voor top kwaliteit uit Nederland. Italië is op dit
gebied de belangrijkste concurrent, maar wordt op andere fronten niet altijd betrouwbaar
gevonden. Door het aanbieden van kwaliteitsgaranties zouden Duitse afnemers overtuigd
kunnen worden van het Nederlandse product.
Over het algemeen heerst er een optimistische stemming met betrekking tot de ontwikkeling
op de Duitse kuipplanten markt. Nederlandse leveranciers zouden gebruik moeten maken van
deze positieve houding en onder andere de Duitse afnemers kunnen assisteren met POS
materialen en andere pr-activiteiten.
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