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Ondanks de economische crisis liggen er kansen voor de Nederlandse boomkwekerij. Door vorstschade is de vervangingsvraag verbeterd en 

in Duitsland en Polen zit de bouwproductie in de lift. Hoe zijn de vooruitzichten voor dichtbij en ver weg?   
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Internationale bouwproductie als aanjager 
voor de boomkwekerij
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Achtergrond

Gemeentes bezuinigen op aanleg en onderhoud 

van groen

De openbaargroenmarkt wordt in de meeste 

afzetmarkten geconfronteerd met teruglopende 

overheidsbudgetten voor openbaar groen en een 

lagere bouwproductie. Het budget voor aanleg 

van openbaar groen krimpt daarbij harder dan 

het budget voor onderhoud. Hierdoor daalt de 

gemiddelde orderomvang per klant. Daarnaast 

vindt ook een concentratie aan de afnemerszijde 

plaats, onder andere door zogenoemde inkoop-

bureaus. Dit versterkt de schaalvergroting, specia-

lisatie en samenwerking met collega-kwekers. 

Meer afzet door outsourcing en ontzorgen afne-

mers

De trend is dat openbaar groen meer wordt aan-

besteed en daarmee werk bij de gemeente zelf 

verdwijnt. Ook is er een trend naar investeringen 

in onderhoudsvrije bomen, waardoor bespaard 

wordt op toekomstig onderhoud. Een andere 

ontwikkeling is dat burgers zelf openbaar groen 

inrichten en onderhouden. De outsourcing naar 

de markt levert kansen op voor partijen die kun-

nen inspelen op nieuwe aanbestedingsvormen en 

verdienmodellen. 

Macrotrends

Boomkwekers specialiseren zich steeds meer in de 

teelt van een bepaald assortiment of leggen de 

focus op bepaalde afzetkanalen. De economische 

crisis beïnvloedt de handel. Er wordt later inge-

kocht en er zijn verschuivingen met betrekking 

tot de verschillende afzetlanden. De export is van 

groot belang, waarbij Nederland en Duitsland de 

belangrijkste afzetmarkten blijven. Ondanks de 

economische crisis liggen er nog steeds kansen 

voor ondernemers in de openbaargroenmarkt. 

In enkele belangrijke afzetlanden ontwikkelt de 

bouwproductie zich positief na de magere jaren 

2009 en 2010. Dan gaat het voornamelijk om 

landen met een relatief goede economische situa-

tie, zoals Duitsland met woning- en utiliteitsbouw 

en Polen met veel grond-, water- en wegenbouw. 

Markt in 2012

De geraamde opbrengsten in de boomkwekerij 

over 2012 zijn ten opzichte van 2011 licht toege-

nomen, ondanks lagere bestedingsmogelijkheden 

bij afnemers. Dit komt vooral doordat de vervan-

gingsvraag is verbeterd door uitstel in eerdere 

jaren en vorstschade. De strenge vorstperiode van 

februari in Noordwest-Europa heeft voor de hele 

sector een groot effect gehad op de resultaten. 

Individuele bedrijven hebben gewasschade onder-

vonden. De prijzen waren door beperkter aanbod 

voor een aantal boomsoorten beter. Ook was er 

een goede vervangingsvraag bij afnemers. In het 

najaar vielen de opbrengsten mee, gedeeltelijk 

door goede verkoop uit voorraden van niet-

verkocht meerjarig goed. 

Boomkwekers specialiseren 

zich steeds meer in de teelt 

van een bepaald assortiment 

of leggen de focus op 

bepaalde afzetkanalen.

    2000  2005 2011 2012 a) Mutatie 2012  

        t.o.v. 2011 (%)

Bedrijven met boomkwekerij  4.150 3.420 3.020 2.900 -3,7

wv. boomkwekerijbedrijven  3.310 2.970 2.660 2.560 -3,9

Idem, in % van totaal  80 87 88 88 

Areaal boomkwekerij

wv. gespecialiseerde bedrijven  11.430 13.260 15.840 15.600 -1,5

Idem, in % van totaal  9.930 11.940 13.990 13.780 -1,5

    2010   2011  2012 (r) 

Aantal bedrijven   2.450  2.440  2.350 

Oppervlakte cultuurgrond (ha)  7,80  8,05  8,18

Aantal onbetaalde aje  1,6  1,7  1,6  

Opbrengten   491  424  434 

Betaalde kosten afschrijvingen  425  341  356 

Inkomen uit bedrijf   66  83  78

Idem per onbetaalde aje  41  49  48

Opbrengst per 100 euro kosten 96  98  96

a) Gegevens 2012 zijn voorlopig. Bron CBS-Landbouwtelling: bewerking LEL

Bron: Informatienet.

Ontwikkeling areaal (ha) en aantal boomkwekerijbedrijven

Resultaten en inkomens van boomkwekerijbedrijven, gem. per bedrijf per jaar (bedragen x 1.000 euro) 

  

  2011  2012* '12*- '11 

Duitsland  343 311 -9%

Ver. Koninkrijk 127 121 -4% 

Frankrijk  80 73 -9% 

België  51 50 -1% 

Italië  43 40 -7% 

Zwitserland 23 28 19% 

Polen  23 26 12% 

Oostenrijk  29 25 -13% 

Zweden   20 21 10% 

Rusland  19 17 -11% 

Overige landen 170 169 -1% 

Totaal  927 880 -5%

Nederland: Export van boomkwekerij in mln E

Boomkwekers kunnen het 

gemeenten makkelijker 

maken met totaalconcepten 

of planten leveren met lage 

beheerskosten.

De strenge vorstperiode van 

februari in Noordwest-Europa 

heeft voor de hele sector een 

groot effect gehad op de 

resultaten.
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Achtergrond

Vooruitzichten

Op korte termijn zijn de vooruitzichten voor de 

institutionele markt gematigd door de economi-

sche ontwikkelingen en de overheidsbezuinigin-

gen op openbaar groen. In sommige landen wijkt 

dit beeld positief af door betere economische 

ontwikkelingen en vooruitzichten. De toename 

van aanbestedingen door gemeenten biedt 

kansen in de Nederlandse markt. Boomkwekers 

kunnen het gemeenten makkelijker maken met 

totaalconcepten of planten leveren met lage 

beheerskosten. Daarnaast ontstaan er nieuwe 

verdienmodellen waarbij de investering in aan-

leg en onderhoud van openbaar groen door de 

markt wordt gedaan. Op de lange termijn zal 

de vraag weer stijgen als de economie aantrekt. 

De blijvende aandacht voor openbaar groen, 

duurzaamheid en CO2-vastlegging zijn hiervoor 

belangrijke drives. Een relatief lage eurokoers sti-

muleert de export.
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In de belangrijke afzetlanden voor de boomkwekerij ontwikkelt de output van de bouw zich positief
Voornamelijk Duitsland (voornamelijk woning- en utiliteitsbouw), vanwege de sterke economische situatie 
en Polen (voornamelijk GWW-bouw), vanwege afgelopen Euro 2012, laten ook de komende jaren een groei zien. 
Nederland is toch één van de landen met de sterkste terugval.


