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TWEEDE KWARTAAL SIERTEELT: BIJSTELLING POSITIEF BEELD EERSTE KWARTAAL
Anita van der Knijff
2007 kende een hoopvolle start met in het eerste kwartaal hogere opbrengstprijzen voor de meeste
sierteeltproducten en een lagere gasprijs dan vorig jaar. De positieve trend wordt in het tweede kwartaal
iets naar beneden bijgesteld, vooral door een wisselende veilingomzet en licht teruglopende exportcijfers.

Veilingomzet snijbloemen en kamer- en tuinplanten
In het tweede kwartaal was de veilingomzet van sierteeltproducten van Nederlandse bodem ongeveer 1,5%
lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze omzetdaling kwam volledig op het conto van snijbloemen (5,6%). Vooral in april en mei bleef de omzet achter bij vorig jaar. De omzetdaling in april is deels te
verklaren door het feit dat dit jaar de inkopen voor Pasen veelal in maart werden gedaan. Ook werden dit
jaar in mei minder extreem hoge prijzen rondom Moederdag genoteerd. De totale omzet van snijbloemen
bedroeg in het tweede kwartaal ongeveer 488 miljoen euro. Roos (25%), troschrysant (14%) en lelie (9%)
hadden een aanzienlijk deel in de omzet. Kamerplanten (+3%) en tuinplanten (+2,2%) wisten net als in het
eerste kwartaal een hogere veilingomzet te realiseren. Bij kamerplanten had phalaenopsis met 16% een
belangrijk aandeel in de omzet, welke in het tweede kwartaal uit kwam op ruim 326 miljoen euro. De
nummers 2, kalanchoe, en 3, hydrangea, waren goed voor een aandeel van respectievelijk 4,5 en 4%. Bij
tuinplanten was lijstaanvoerder pelargonium goed voor een aandeel van 12%. De totale omzet van
tuinplanten in het tweede kwartaal bedroeg ruim 168 miljoen euro. Per saldo nam de totale veilingomzet in
het eerste halfjaar van 2007 met ruim 4% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (tabel 1). Bij alle
drie de productgroepen steeg de omzet, maar daalde de aanvoer en nam het aantal verkochte stuks af. Bij
snijbloemen bleef de gemiddelde opbrengstprijs nagenoeg gelijk. Bij zowel kamerplanten als tuinplanten
werd een prijsverbetering genoteerd. Overigens is wel voorzichtig geboden bij het van jaar op jaar
vergelijken van de gemiddelde opbrengstprijs, omdat prijsmutaties deels het gevolg zijn van
assortimentsverschuivingen (cultuur, potmaat etc.) en waardetoevoegingen, zoals sierpotten.
Tabel 1

Ontwikkeling veilingomzet, aantal verkochte stuks en gemiddelde opbrengstprijs per
productcategorie januari tot en met juni 2007 a)
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Snijbloemen
1.090
0,7
4.380
-2,2
0,25
0,24
Kamerplanten
681
9,0
440
-0,8
1,55
1,41
Tuinplanten
214
10,3
285
-2,6
0,75
0,66
Totaal
1.985
4,4
5.106
-2,1
0,39
0,36
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a) exclusief import
Bron: VBN.

Daling exportwaarde vlakt exportgroei af
Voor het eerst sinds jaren is de exportwaarde van pot- en tuinplanten in het tweede kwartaal gedaald. De
waarde bedroeg 566 miljoen euro, 3% minder dan in tweede kwartaal van vorig jaar. In het eerste kwartaal
werd nog een stijging van 10% genoteerd. De cumulatieve groei van januari tot en met juni is hierdoor
teruggelopen tot circa 2,5%. Vooral mei was een tegenvallende maand: de exportwaarde van snijbloemen
lag 4% onder het niveau van het tweede kwartaal in 2006 (figuur 1) en die van pot- en tuinplanten zelfs 12%
(figuur 2). De totale exportwaarde van snijbloemen kwam in het tweede kwartaal met ruim 845 miljoen euro
uit op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar uit. Totaal werd het eerste half jaar voor ruim 2,8 miljard euro
aan sierteeltproducten ge(re)exporteerd. Dit is 2,4% meer dan in de eerste zes maanden vorig jaar. De
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export naar de verschillende afzetlanden verliep in het tweede kwartaal zeer wisselend. Bij zowel
snijbloemen als pot- en tuinplanten nam de export naar Duitsland af. Dit staat in schril contrast met de cijfers
voor het eerste kwartaal toen de export van snijbloemen naar Duitsland nagenoeg stabiel was en de
productgroep pot- en tuinplanten zelfs groei wist te realiseren. Per saldo resulteerde dit het eerste halfjaar
in een exportdaling naar Duitsland van 3% bij snijbloemen en 4% bij pot- en tuinplanten. Ook de export naar
Italië nam het eerste half jaar bij zowel snijbloemen (-6%) als bij pot- en tuinplanten (-1%) af. Uitschieter in
positieve zin, met een bovengemiddelde groei bij beide productcategorieën, is het Verenigd Koninkrijk. Ook
de export van snijbloemen naar Rusland nam net als vorig jaar bovengemiddeld toe (23%).
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Ontwikkeling in de exportwaarde van snijbloemen per kwartaal in de periode 2004-2007
(miljoen euro)

Bron: HBAG.
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Ontwikkeling in de exportwaarde van pot- en tuinplanten per kwartaal in de periode 20042007 (miljoen euro)

Bron: HBAG.

Gasprijs opnieuw gedaald
In het eerste kwartaal van 2007 kon voor het eerst sinds lange tijd een daling van de commodityprijs voor
gas opgetekend worden. Ten opzichte van het eerste kwartaal is in het tweede kwartaal de commodityprijs
met nog circa 5% gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar ligt de prijs zelfs 14% lager.
Afhankelijk van het type gascontract kan dit percentage op bedrijfsniveau hoger of lager uitvallen. Echter, in
de tweede helft van dit jaar zal naar verwachting de commodityprijs weer toenemen aangezien de
wereldolieprijs, waarvan de gasprijs afhankelijk is, de afgelopen maanden weer flink is gestegen.
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Bedrijfsresultaten
De daling van de veilingomzet bij snijbloemen en de daling van de exportwaarde bij pot- en tuinplanten in het
tweede kwartaal geven aan dat na de hoopvolle start in het eerste kwartaal gewaakt moet worden voor al te
veel optimisme. Dit neemt niet weg dat de opbrengstprijzen voor vooral kamerplanten en tuinplanten op een
hoger niveau liggen als vorig jaar en dat de eerste halfjaarcijfers voor de totale sector positief zijn. Op basis
daarvan en in combinatie met de lagere commodityprijs voor gas mag verwacht worden dat de
bedrijfsresultaten van het gemiddelde sierteeltbedrijf de eerste zes maanden van dit jaar verbeterd zijn ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar ook dit jaar zullen de verschillen tussen de bedrijven
onderling weer groot zijn.
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