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Barendse, L.Y.J., D.A. Schuitemaker, and W.H. l*.olenaar, 1976. Kwaliteit Eederlandse
"snijbloeinen in V/est-Duiisland. Sortering laat te wensen over. (Quality of Dutch
cut-flowers in Y/estern Germany. Grading leaves much te he desired).
Vckbl. Bloom. 31(53): 16.
,3•"scic-s laorjtioned: tulip, lily, daffodil, rcse, c? ysanthonrarn, Anthuriura, cut rjreen«
Key words: cut flower; quality; marketing; non-returnable packing.

Contents: report"on a study trip to West-Germany, to follow exported Dutch flower
produce along its.'subsequent path to various outlets: super markets, street market,
flower shop. Complaints and remedies. Competitors' methods and quality.
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Oit voorjaar hebben de
iuteurs van dit artikel
een studiereisgemaakt
naar West-Duitsland.
Gedurende deze reis

hebben zijgetracht om
vanuit verschillendegezichtspunten, namelijk
marketing, houdbaarheids- en technologisch
onderzoek, de Neder-

\

landse snijbloem te volgen tot aan de consurnent. Tevens hebben zij
aandacht geschonken
aandeprodukten, die
vanuit andere landen op
de Duitse markt komen.
•komuctmn

\u. uicjutr rn«*n
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Het accent van de reis heeft gelegen
op de volgende vragen:
1. Wat zijn de eventuele nieuwe af-

zetmogelijkheden op de Duitse
markt?

2. Hoe is de kwaliteit van onze bloe-

men bij de detaiihandel. en lijdens de verhandeling?
3. Welke kritiek is er op het assort
ment, de sortering, het transport
endc verpakking?
4. Hoe werkt de concurrence en

wat zijn hun sterke punten?
5. Hoe is de kwaliteit in de additio-

nele afzetkanalen in vcrgelijking

— ondervinden wij weinig concurrentie

van

niet-Nederlandse

Ic-

veranciers en staan wij bekend om
het grote assortiment. De slechte
naam van de te onrijpe rode 'Apel
doorn' plus het ontbreken op die
markt van andere goede rode tul
pen, bederft de markt van tulpen.
Evenals 'Apeldoorn' warcn 00k lelies vaak erg onrijp.

Sortering
De sortering van de Ncderlandse
bloemen laat te wensen over, spc-

unni

.•

ciaal t.a.v. rozen. chrysanten e
Anthurium. Ten aanzien van d

sortering pleitte men voor een vee
strengere controle en een bepcrkin
in het aantal sorteringen. Wat d
sortering betreft staan de elders i
dit artikel genoemde concurrente
inmiddels beter aangeschreven, mc
name Franknjk en Italie.
Voor organisaties als DCK ei
Agrexco is dit begrijpelijk. daa
men geheel of gedeeltelijk produk
tie. verpakking en afzet in een han<
heeft. In vele opzichten, o.a. me

met traditionele afzetkanalen?
Naasi het bezoeken van enkele

oude contacten, hebben de auteurs

getrucht nieuwe contacten te leggen, waardoor een bredere visie
omtrentde opvattingen overde Nederlandse snijbloem kan worden
gegeven. Onderstaand een kort verslag van de diverse bezoeken, waar-

in de bclangrijkste ervaringen zijn
sarnengevat.

0

Ontwikkelingsstadium
Wat betreft het stadium waarin de

s. Idol

bloemen gekocht en verkocht wor
den het volgende.
Veel tulpen worden te rijp ontvangen in Duitsland. Dit geldt echter
niet voor de 'Apeldoorn', deze is
juist veel te onrijp. Narcissen zijn
00k vaak te onrijp.
Juist in deze sector — bolbloemen

•2 en gernakktilijk in water ts zetten produk t bij verhandeling in de grooth and nisi ate
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Ovarzicht verkooppunt bij do groothondelsmarkt ta Bottrop

Link* zoal» hat snijgrcon uil Kenia ainkomi bij Evergreen — Frankfurt Rochts zoals
het doorvarkocht wordt
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voorlichting

betrekkingtot oogstrijpheid van de
bloem.conditioneringtijdens de afzet, kwaliteit van de verpakking,
consequente sortering, gelijkmati-

ger kwaliteit. is ons dit duidelijk gebleken.

DCK hanteert bij het oogsten een
kleurenfotoserie van de knopstadia. Dit bedrijfpasteveneens conse

quent koeling toe vanafde oogsi —
gedurende het weg- en luchttransport — tot aan het distributiecentrum van de groothandel of supermarkt.

Sortiment

Een punt van kritiek opde meermalige exportdoos betrof de temperatuur(broei) ten gevolge van te dichte stapeling van ..warme" bloemen.
Gunstig kwamen in dit opzicht de
veilingdo/.cn naar voren. waarin
een beperkte hoeveelheid produkt
gepakt wordt doordc kweker. Ook
de prijs van deze mcermaligc doos
vond men hoog. Gepleit werd voor
een meermalig te gebruiken alumi
nium, triplex of kunststofkrat.
Distribute
Op sommige punten in Duitsland
heeft de Nederlandse groothandel

cigen di-uributiecent'ra. Wij contateerden pnjsverschillen ten opzich-

steeds terugkerende problemen.
Ten aanzien van de kwaliteit van de

te van de Grossmarkt, die tot ca.

bloemen op diverse afzetpunten

50 ci lager waren.
De positie van de Grossmarkten
leek ons relatief onbelangrijk in dc
totale afzet. en in de uitbreiding
naar add itioneleafzet punten.

kregen wij de volgende indruk:
supermarkten: redelijk goed;

Kwaliteit
Algemeen werd gcklaagd over het
ruien van het Nederlandse snijgroen. Er waren voorts veel klach-

straatrwndel en bloemenwinkels in

passages: goed;
overige bloemenwinkels: redelijk
tot matig.
Aan het begin van de week viel de
kwaliteit tegen — dit was met name
in blcjemenwinkels het geval.
L. Barendse,
Procfstation Aalsmeer

ten over dc kwaliteit van de Neder
landse Anthuriumbloemen. Blauw-

D. A. Schuitemaker, VBN
W.H.Moleniar,

verkleunng en beschadiging waren

Sprengerlnstituut

Verschraling van het sortiment en
standaardisatie kunnen leiden tot

afzetstagnatie. Het betreft hier niet

De Nederlandse bloemisterij
in cljfers

alleen de breedte. maar vooral de

diepte van het assortiment. Nederland heeft wat betreft het assorti

ment aitijd voorop gelopen. Breed-

Potplanten: 8

J

cember het grootst is. De aanvoer

E5emidde!ingsbureau
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ic-assortimcnl is voor de Duitsers

een van de belangrijkste redenen
om bij Nederlandse exporteurs, te
besiellen,

Verpakking
V'eel lot ondervond de eenmalige
Gerberaverpakking. Men vond de
hoge pnjs uit het oogpun! van goeJc presentatie aanvaardbaar. Een-

Sinds enkele jaren hebben we op
de 3 belangrijkste potplantenveilingen (,.VBA", ..CCWS" en
..Berkel") een zgn. bemiddelingsbureau. Eenieder. die bij de pro

dukt ieen af/et van potplanten be-

Sei/oenpatroon
In de hieronderstaande figuur
hebben we voor 1975 een beeld ge-

trokken is. zal erkennen. dat deze

wijze van af/et beslist een stimulans is geweest voor de ontwikke!nig\;in de potplantensector.

Ontwikkeling
Op de 3 bovengenoemde veilingcn
was dc totale omzet aan potplan
ten via het bemiddelingsbureau in
1974 (het eerste volledige jaar!) al
hijna f!3 miljoen. Dit was \(ir\
van de totale om/el aan potplan

r'clfdc opmcrking hoorden wij t.a.v.

ten op die veilingen. Een jaar la

le kunststoffolie om 20 rozen. Men

ter, in 1975, was deze omzet reeds

sprak van een omzetstijging hierJoortoi 2i)rc.

•\ansluitend hierop merkten wij,
J.it veel eenmalige dozen direct -•
• rider overpakken
aan de de-

uilhundrf of supermarkien verkoeht werden. Vooral de concur-

'enten \grexco. DCK. t'EKTgreen'). Italieen Frankrijk volgien deze af?etmethode. Hier wordt
Kvnerkl met een standaard-ver-

Loopeenheid.
t, -.». X**%. WJiVM

van

vcrschilt per veiling. In 1975 was
dit op de ..VBA" 18% in Berkel
21% en op de ..CCWS" zelfs

opgelopen tot f28 miljoen. hetgeen necrkwam op 24°\ van de

48^!

•.chetst van het aandeel. dat het

bemiddeliniz.sbureau
op
.A BA" en de ..CCWS"

de
per

maand. in de om/et had. Duide

lijk kunnen we /ien, dat de belanustellinu in november en de-

b««Tildd.al*r^3»bura«u In dm tot**« omiiM
potp<rm«n Ban d* .,VBA" on ..CCW3"
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jaar is de om/et via het bemidde
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~.k)ok". nl. 51 %tegen resp. 23 %!
bemiddelingsbureau.

deld: Bromelia. Poinsettia en de

groepcactussenen vetplanten.

Ondanks het feit, dat het bemid

delingsbureau in een grote behoefte voorziet. moeten we ons

Binnen de 10 produktgroepen van
de landelijke potplantencommissie van dc NTS. is een discussie op
gang gekomen over dc vraag. hoe
de afzet van potplanten zo goed
mogelijk k.in verlopen. Ook het
bemiddelingsbureau krijgt in deze
discussie ruime aandacht.

Het aandeel in de totale omzet. die

het

het bemiddelingsbureau. Op dc
..VBA" waren in 1975 de beiangrijkste planten.die via het bemid
delingsbureau werden verhan

toch afvragen of het vandaag de
dag optimaal functionecrt.

10Or

lingsbureau wederom sterker toegenomen dan de om/et via de

via

Per veiling blijken er vrij grote
verschillen te bestaan in het sorti
ment, dat verhandeld wordt via

Toekomst
H«t »«nd*«l vm h«t

A—

aan potplanten wordt verhandeld

nelijk wat minder belangstelling.
Sortiment

omzet!

Overdecerste lOmaanden van dit

Poinsettia zal hier wel het

nodige toe hebben bijgedragen. In
de voorzomer (juni-juli) is er ken-
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Ir. C. A.M. Croenewegfn.
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