Als de bloemen tot in
de hemel groeien…
Op de website van ING publiceerde econoom Henk van den Brink van ING een
analyse die spreekt van positieve verwachtingen voor de sierteeltsector in
2022. Er zijn in 2021 goede omzetten gedraaid, en de prijzen zijn stabiel hoog.
Is de consument blijvend bereid om die hoge prijzen te betalen? Of wordt de
sierteeltsector slachtoffer van zijn eigen succes?
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ver de achtergronden van zĳn
analyse vertelt Van Den Brink,
die specialist is op de terreinen
agrarisch en retail: “Voor deze
analyse heb ik informatie verzameld bĳ
sectorspecialisten binnen ING en nog een
aantal externe bronnen op dit terrein. Uit
deze informatie blĳkt dat er in 2021 goede
prĳzen zĳn gemaakt in de sierteeltsector.
De consument bleef kopen, waarschĳnlĳk
doordat hĳ vaker thuis was, minder kon reizen en uitgaan. In plaats daarvan besteedde
hĳ zĳn geld onder andere aan bloemen. Dat
heeft in het afgelopen jaar geleid tot goede
omzetcĳfers.” In de eerste twee maanden
van 2022 lĳkt de situatie nog onveranderd.
“In januari zĳn de prĳzen weer gestegen.”
De sector lĳkt er goed voor te staan. Toch
voorziet Van den Brink een mogelĳk kantelpunt. “Vanwege de inflatie en de hoge
energieprĳzen staat de koopkracht onder
druk. Je kunt je voorstellen dat consumenten op een bepaald moment gaan afhaken
als de prĳzen maar blĳven stĳgen.”
De hogere kosten voor energie, personeel
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en inkoop spelen de ondernemers ook parten. “Hoewel de vooruitzichten goed zĳn,
zou ik als ondernemer nu wel een slag om
de arm nemen als het gaat om uitbreiding
en investeringen. Nu het thuiswerken
steeds minder wordt en de wereld weer
meer opengaat, kan de belangstelling voor
bloemen en planten ook afnemen.” De
kunst is om ook als we teruggaan naar
‘normaal’ de consument te blĳven binden.
“Het kopen van bloemen en planten is
in coronatĳd meer gewoonte geworden.
Door consumenten te blĳven lokken met
service en mooie producten kun je ze
wellicht vasthouden. Online verkoop is
daarbĳ een uitkomst.”

BLOEMENATELIER
Karin Looĳesteĳn van ‘Meester in bloemen’, een bloemenatelier in de Amsterdamse grachtengordel, merkt al een tĳdje
dat de prĳzen ‘sky high’ zĳn. “In landen
buiten Nederland zĳn consumenten er wel
op ingesteld dat een bos bloemen duur
is, zĳ kopen het vaker als geschenk. In

Nederland zĳn we gewend dat je bloemen
kunt kopen voor een redelĳke prĳs. Wĳ
kopen ze niet alleen voor een ander, maar
ook voor onszelf. Nu de prĳzen al langere
tĳd zo hoog zĳn, hoor ik wel vaker om me
heen dat klanten de bloemen te duur vinden en dat ze het er niet meer voor over
hebben. Daar komt bĳ dat ik de kwaliteit
achteruit zie gaan. Omdat de vraag zo
hoog is, wordt alles gesneden, ook de takken die eigenlĳk niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Ik geef daarop wel feedback
aan mĳn leveranciers. Met die kwaliteit
kan ik niet aankomen bĳ mĳn klanten.”
Overigens lĳken haar klanten in het hartje
van Amsterdam minder moeite te hebben
met de hoge prĳzen dan de klanten van
haar collega’s in kleinere steden en dorpen. “Ik heb net zestig rozen besteld voor
een klant waarvoor zĳ 10 euro per steel
moet betalen. En dat is geen enkel probleem. Zĳ vraagt zich niet af of die roos
wel 10 euro waard is, zĳ wil ze gewoon
hebben.” Als ondernemer zal ze toch wel
blĳ zĳn met die hoge prĳzen? “Dat is re-
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Bloemist Karin Looijesteijn: “Nu de prijzen al langere tijd zo hoog zijn, hoor ik wel vaker dat klanten
de bloemen te duur vinden en dat ze het er niet
meer voor over hebben.”

zijn de prijzen in onze winkel 21 procent
gestegen. Nou waren de prijzen daarvoor
erg laag, maar dit geeft wel iets aan. Wat
mij betreft krijgen kwekers nu een eerlijke
prijs voor hun product.” Dat de inkoopprijzen zijn gestegen, hoeft niet ten koste
te gaan van de winst voor de bloemist. “Je
moet goed calculeren en je marges in de
gaten houden.”
Dat consumenten afhaken vanwege
de hoge prijzen, is hem nog niet echt
opgevallen. “Ik heb een bloemenwinkel
in het middensegment in een kleine stad
in Friesland, en hoor weinig klachten. Als
bloemist moet je jezelf onderscheiden,
ons aanbod is echt anders dan dat van de
supermarkt. Wij zijn de speciaalzaak. Wij
verkopen geen massa, maar bijzondere
producten, en bieden daarbij service en
creativiteit. Het product staat centraal
en de prijs is ondergeschikt. Een luxe
boeket kost nu zo’n 35 euro en dat wil de
consument er nog steeds voor betalen. Hij
maakt die keuze heel bewust.”
Veel bloemisten zijn naast de fysieke verkoop ook begonnen met online verkoop.
“Dat heeft een grote vlucht genomen
in coronatijd. Op de website van VBW
bieden wij de tool ‘STAP online’ om leden
te helpen online verkoop op te starten.
Het is een goede aanvulling op de omzet.”

‘Een luxe boeket kost nu zo’n 35 euro
en dat wil de consument
er nog steeds voor betalen’
latief. De inkoopprijzen zijn ook gestegen,
dus onder de streep maakt het allemaal
niet zo veel uit.”

21 PROCENT GESTEGEN
Martin Groen is voorzitter van de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers
(VBW). Hij spreekt van ‘een stabiel hogere
prijs dan vier jaar geleden’. “Veel import
is weggevallen en ook in Nederland is de
aanvoer niet maximaal, onder andere door
de hoge energieprijzen. Tegelijkertijd is er
wel veel vraag, ook vanuit de export. Dat
heeft direct effect op de prijzen. In 2021

Over de opkomst van zijden bloemen zegt
hij: “Een klein aantal bloemisten maakt
hiervoor ruimte in de winkel, dan praat
je over zo’n 5 procent van onze leden.
Ook interieur- en verfwinkels haken aan
bij deze tendens. Verreweg de meeste
bloemisten focussen zich echter op echte
bloemen.”

GAAT BEST
“Wij broeien dit jaar zo’n drie miljoen
tulpen. Gemiddeld broeien we tussen
de 5 en 6 miljoen tulpen tussen kerst
en eind april. Dit jaar waren de bollen

laat in stadium en goed aan de prijs, dus
kozen we ervoor om later te beginnen
en eerder te eindigen. Dan kunnen we in
april de selectie in op het veld”, vertelt
Jordi van Meer van de Firma Van Meer
in Creil. “Dit jaar hebben erop gegokt
om niks voor te verkopen, in de hoop op
goede prijzen. In het begin werd er 0,15
eurocent per steel geboden, nu zitten we
op 0,20 eurocent per steel. Dat gaat heel
best. Wij bieden onze bloemen aan bij
FlowersConnect en bij de veiling. Kopers
zijn vooral retailers. Er is een tekort aan
roze en paars, en daar hebben wij juist
veel van, dus dat treft.”
Van een terugloop in afname merkt Van
Meer niks. Ook het stalletje aan de weg
is populair. “Sinds corona weten mensen
onze bloemenstal veel beter te vinden.
Inmiddels zitten we op 5 euro voor 25
stelen en dat gaat grif weg.” Van Meer
vindt het wel logisch dat er meer moet
worden betaald voor bloemen. “Een bosje
tulpen was jarenlang veel te goedkoop in
de supermarkt. De kosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen, maar een bos
tulpen kostte nog hetzelfde als tien jaar
geleden. Dat klopte natuurlijk niet.”
Collega-broeier Wilbert van Bentem
van Van Bentem Sierteelt in Marknesse
broeit zo’n 40 miljoen stelen en heeft zijn
aanbod voorverkocht. “Onze tulpen gaan
dus voor wat lagere prijzen weg, maar
nog altijd zo’n één á twee cent hoger dan
de jaren hiervoor.” Hij merkt dat de vraag
‘enorm’ is. “Iedereen wil tulpen.” Hij verwacht dat de bloemenprijzen volgend seizoen nog verder zullen stijgen. “Dat moet
wel, want wij worden ook met hogere
kosten geconfronteerd, bijvoorbeeld voor
energie, personeel en de aankoop van
bollen.” Van Bentem heeft ook een winkel bij zijn bedrijf, die wordt gerund door
zijn partner en een aantal medewerkers.
“Ook daar loopt de verkoop goed door.
Vorig jaar verkochten we nog drie bossen
voor 5 euro, nu zijn dat twee voor 5 euro.
En de mensen nemen het gewoon mee.
Wij leveren ook aan online boekettenleverancier Topbloemen. Daar is de vraag
ook groot. Boeketten die eerst 20 euro
kostten, moeten nu 25 euro opleveren.
Dat is voor de consument blijkbaar geen
bezwaar, het wordt net zo hard verkocht.
Het zijn mooie tijden in de bloemen. Van
afhaken door de consument lijkt nog
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