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VOORBIJE SEIZOEN
& VERWACHTINGEN
BOS- EN HAAGPLANTSOEN

Het voorbije seizoen hebben de bos- en haagplantsoen kwekers hun omzet en resultaat per
hectare enorm zien verbeteren. De relatief zachte winter hielp hierin mee, al was het seizoen iets
vroeger afgelopen dan gemiddeld. Het inkrimpen van het areaal en het reduceren van de kosten
heeft zijn vruchten afgeworpen en een positief effect gehad op het rendement. Opvallend is wel dat
de verschillen groot zijn. Kwekers die hun bedrijfsvoering, teeltplan of afzetkanalen niet hebben
aangepast doen het aanzienlijk minder goed dan de ondernemers die wel op de veranderingen in
de markt hebben geanticipeerd.
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Daarentegen nemen de bestedingen toe en kan
Nederland de superieure kwaliteit en betrouwbare
dienstverlening inzetten om zo toch interessant te
blijven. Door de aantrekkende markt en afnemende
areaal zal de prijsdruk afnemen.
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De verwachtingen
De verwachting is dat de groei door zal zetten.
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OMZETONTWIKKELING CONTAINERTEELT PER M2
12,00
11,00
10,00
9,00

kan de sector van profiteren. De consument heeft

8,00

Containertelers kunnen op een goed seizoen terugkijken. De omzetstijging heeft geleid tot een over

echter ook andere eisen, waar ondernemers

7,00

het algemeen goed rendement. Het areaal containerteelt is toegenomen, enerzijds door uitbreiding

weldegelijk op zullen moeten gaan anticiperen.

van bestaande bedrijven, anderzijds door nieuwe toetreders en bedrijven die omschakelen naar

Zo is duurzaam produceren en dat uitdragen een

containerteelt. De export steeg, met name richting de Engelse en Duitse markt.

onderwerp dat het koopgedrag van consumenten

De stijging die de najaarscijfers lieten zien heeft in het

en staan rekeningen minder lang open. In tegen-

afgelopen voorjaar doorgezet. Hierdoor heeft de

stelling tot de stijging bij de omzet zijn de

containerteelt over het seizoen 2016/2017 een

arbeidskosten niet toegenomen.

omzetgroei gerealiseerd van 6%. Met name de grote
bedrijven hebben hun omzet bovengemiddeld zien

Ondernemers zijn voorzichtig in het aannemen van

stijgen, met respectievelijk 13%. Vorig jaar zagen de

vast personeel, terwijl tegelijkertijd de beschikbaar-

kleine en middelgrote bedrijven hun omzet het hardst

heid van gemotiveerde seizoenarbeiders afneemt.

stijgen. Over de afgelopen 2 jaar komt de gemiddelde

Onder de kritische opbrengstprijs verstaan we de

groei sectorbreed uit op een stijging van ongeveer

opbrengst die een bedrijf minimaal per m2 moet

15%. Het brengt daarbij de omzet per m² weer

ontvangen om aan alle uitgaven, verplichtingen en

richting het omzetniveau van 2011.

privé onttrekkingen te kunnen voldoen. De ruimte
voor extra investeringen of aflossingen is bij grote

Het aantal verschillende klanten is het afgelopen

bedrijven fors gestegen. Niet voor niets is dit ook de

jaar gestegen. Deze spreiding is gunstig om te

groep met de meeste investeringsplannen voor het

voorkomen dat te grote debiteuren met een

komende seizoen. Kleine en middelgrote bedrijven

betalingsachterstand hun stempel op de liquiditeits-

zien echter ook ruimte ontstaan en kunnen vanuit

positie kunnen drukken. Over het algemeen lopen

hun positieve werkkapitaal weer denken aan

de betaaltermijnen op de binnenlandse markt terug

investeringen of extra aflossing.

steeds meer gaat beïnvloeden. Herkomst van het
product, duidelijk informatie over toegepaste
gewasbeschermingsmiddelen en informatie over
de logistieke voetafdruk wordt daardoor eerder
regel dan uitzondering. Kwekers kunnen hier zelf al

ARBEIDSKOSTEN PER M2
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
KRITISCHE OPBRENGSTPRIJS PER M2

aan bijdragen door informatie te delen via

10,00

openstelling bedrijven, informatieborden op percelen

9,50

of op machines, productinformatie en via de
belangenorganisaties.
Op termijn voorzien we problemen met de invulling
van geschoold en zelfstandig personeel. Bedrijven
worden groter, vaak ook met meerdere locaties,
de aansturing van zo’n bedrijf kan dan niet meer
door de ondernemer alleen gebeuren. Het opleiden

9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
2014/2015

2015/2016

2016/2017

0-2 m2

2-4 m2

4+ m2

van eigen personeel voor leidinggevende functies
is noodzakelijk om de bedrijfsvoering op lange
termijn rond te krijgen.
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UW SPECIALISTEN
In de agrarische sector is het belangrijk dat u met een adviseur werkt die uw taal spreekt en uw
sector begrijpt. Van Oers Agro heeft specialisten in elke sector. Betrokken adviseurs die uitblinken in
hun vak. Wij weten wat u als mens en als ondernemer drijft. Neem gerust contact op voor meer
informatie.
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