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Samenvatting 
Supermarkt onderscheidt zich met zomerbloeiers-op-pot 

Zomerbloeiers-op-pot zijn volgens Nederlandse supermarktondernemers een prima aanvulling op het 

supermarktassortiment. Terwijl de bouwmarkten en tuincentra adverteren met het concurrerende 

product perkgoed, kan de supermarkt zich onderscheiden met zomerbloeiers-op-pot. Ook zijn 

zomerbloeiers-op-pot beter geschikt als impulsproduct en cadeau. Dit blijkt uit onderzoek van 

Productschap Tuinbouw (PT) onder Nederlandse supermarkten, tuincentra en bloemisten die bol-op-

pot verkopen. Wel is het assortiment zomerbloeiende bollen-op-pot in de supermarkt vaak beperkt tot 

begonia en dahlia. Supermarktondernemers zijn juist zeer geïnteresseerd in nieuwe soorten en variatie 

in het aanbod maar hebben onvoldoende zicht het bol-op-pot assortiment. De leverancier kan hierin 

een belangrijke rol spelen, zij hebben wel inzicht in het totale beschikbare aanbod. Bloemisten en 

tuincentraondernemers zijn vaak wel goed op de hoogte van het noviteiten aanbod, maar zij wensen 

meer promotie voor noviteiten. Alle ondernemers vinden het belangrijk dat de sector met nieuwe 

soorten op de markt blijft komen: nieuwe soorten, andere verschijningsvormen, kleurstelling, 

bloeiwijze of een andere manier van presentatie en opmaak. 

 

Continue aanvoer soms problematisch 

Niet alle ondernemers kunnen kopen wat zij zoeken met betrekking tot bol-op-pot, de aanvoer wordt 

soms als problematisch ervaren. Soms is het product te duur om te kopen (minder aanbod bij een 

gelijkblijvende vraag) of niet verkrijgbaar. Volgens de detaillisten is er sprake van een niet continue 

aanvoer op de veiling, waardoor de prijzen teveel schommelen. Voor de tuincentra lijkt het zo te zijn 

dat zij meestal wel de bol-op-pot kunnen kopen waar zij op dat moment naar op zoek zijn. Tuincentra-

inkopers zitten vaak zelf dagelijks op de klok en zodoende hebben zij meer zicht op het aanbod. 

 

Toegevoegde waarde bol-op-pot moet gevarieerder 

Niet iedereen is even tevreden over de huidige toegevoegde waarde die de Nederlandse leveranciers 

aanbieden. Er is duidelijk vraag naar meer variatie in gebruikte materialen. Ook zijn er bloemisten en 

tuincentraondernemers die juist een zo neutraal mogelijk product willen wat betreft toevoegingen en 

hebben zelfs liever geen toevoeging. Op die manier kunnen de bloemist en het tuincentrum zelf hun 

eigen creativiteit op het product loslaten. Verdiepen in de wensen van de detaillist is hierbij dus zeer 

belangrijk. Over het algemeen is de mening van de ondernemers dat het product met toegevoegde 

waarde bij inkoop niet te duur mag zijn.  

 

Lentebloeiende bol-op-pot belangrijker in omzet dan zomerbloeiende bol-op-pot 

Voor alle ondervraagde ondernemers is de lentebloeiende bol-op-pot in termen van omzet veel 

belangrijker dan de groep van zomerbloeiende bol-op-pot. Ditzelfde beeld is te zien in de 

verkoopontwikkeling: de verkoop van lentebloeiende bol-op-pot ontwikkelde zich positief de laatste 

jaren, terwijl de verkoop van zomerbloeiende bol-op-pot ongeveer gelijk bleef. De ondernemer lijkt 

minder aandacht te besteden aan zomerbloeiende bol-op-pot: er is minder aanbod, een kleiner 

assortiment en minder verscheidenheid dan bij lentebloeiende bol-op-pot, zo geven zij aan. Lang niet 

alle supermarkten hebben overigens zomerbloeiende bol-op-pot in het assortiment. De meeste 

ondervraagde bloemisten en tuincentra hebben wel zomerbloeiende bol-op-pot in het assortiment.  
 

Zomerbloeiende bol-op-pot: één productgroep? 

Lentebloeiende bollen-op-pot hebben veel kenmerken gemeen, vooral het voorjaarsgevoel dat zij 

brengen. Zomerbloeiende bol-op-pot mist als productgroep echter die verbindende kenmerken en de 

soorten zijn juist  zeer onderscheidend. Er kan voor worden gekozen om in de promotie het 

gemaksaspect van de zomerbloeiende bol-op-pot te onderstrepen. De bol-op-pot is makkelijk te 

planten en geeft direct resultaat. Bij zomerbloeiende bol-op-pot wordt de link met droge bollen echter 

nog weinig gelegd. Men denkt bij zomerbloeiende bollen-op-pot meer aan tuinplanten en 
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kamerplanten, als individuele planten. Daarom is het net zo belangrijk om voor de afzonderlijke 

planten de unieke kenmerken eruit te lichten en onder de aandacht te brengen. Ook van belang is om 

te communiceren dat de zomerbollen-op-pot zowel binnen als buiten kunnen, iets wat nog vrij 

onbekend is.  

 

Meningen verdeeld over bol-op-pot seizoen 

De ideale verkoopperiode van lentebloeiende bol-op-pot loopt volgens de ondernemers van januari tot 

en met mei, met februari en maart als piekmaanden. Sommigen starten al eind november of gaan door 

tot en met mei/juni. Reden is dat er markt is volgens de ondernemers. Maar de meningen zijn verdeeld, 

enkele ondernemers vinden dat lentebloeiende bol-op-pot pas in het voorjaar verkocht dient te 

worden, waarbij  half januari gestart mag worden met uitleveren (afhankelijk van het weer). 

 

Decoratief product en geschikt als cadeau, aandachtspunt is bloeiduur 

Beide productgroepen beschikken volgens de Nederlandse detailhandel over een groot aantal sterke 

punten. Ze blijven relatief lang staan, hebben veel mooie kleuren, zijn geschikt als cadeau en specifiek 

lentebloeiers brengen het voorjaarsgevoel en kennen een sterke vraag van de consument. Wel nemen 

beide productgroepen relatief veel ruimte in om het goed te kunnen presenteren, sommige bol-op-pot 

rekken te veel, de bloemen vallen te snel uit en er is te weinig innovatie op gebied van toegevoegde 

waarde. Ook goede en begrijpelijke verzorgingstips ontbreken.  

 

Kleine potmaat wenselijk voor verdere verwerking bol op pot 

Als gevraagd wordt naar voorkeur voor potmaat, dan gaan supermarkten vooral voor potmaat 15 voor 

lentebloeiende bol-op-pot. Voor bloemisten en tuincentra is potmaat ook van belang, zeker op het 

moment dat zij er een arrangement van maken. Zij hebben de voorkeur voor een kleinere potmaat (9 – 

12 centimeter), omdat het makkelijker verder te verwerken is. De zomerbloeiende bol-op-pot dient in 

een grotere pot gepresenteerd te worden omdat dit beter toont: 20 centimeter is hierbij het minimum. 

Over het algemeen is de detailhandel tevreden over de geleverde potmaten. Wel noemt men dat bij 

amaryllis de pot vaak te klein is waardoor hij snel kan omvallen. 

 

Twijfel over sommige bol-op-pot soorten: voor binnen of buiten? 

De meeste bol-op-pot kunnen zowel binnen als buiten staan bij de consument volgens de 

ondernemers. De meningen verschillen wel eens. De amaryllis en allium lijken echte bollen-op-pot voor 

binnenshuis. Over tulp, lelie, iris en gladiool bestaat twijfel. Supermarkten vinden eerder dan 

bloemisten dat de bol-op-pot voor binnen bedoeld is. Tuincentra-eigenaren vinden dat nagenoeg alle 

bol-op-pot soorten buiten kunnen. Belangrijk is om duidelijk te communiceren dat de bol-op-pot zowel 

binnen als buiten kan staan. Dit geeft ook een stuk meerwaarde mee.   

 

Verwachting voor lentebloeiers op pot positiever dan voor zomerbloeiers -op- pot 

De toekomst van lentebloeiende bol-op-pot ziet er positief uit, de grootste groei is echter achter de rug 

volgens de ondernemers. Als telers zich blijven ontwikkelen (verbeterde houdbaarheid, noviteiten, 

andere/modernere materialen als toegevoegde waarde), is de verwachting dat de verkoop verder zal 

stijgen. De verwachting wat betreft de verkoop van zomerbloeiende bol-op-pot is minder positief: de 

ondernemers verwachten een gelijke of licht dalende omzet de komende jaren.  
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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond 
Bol-op-pot is een bekend product dat naar vele landen wordt geëxporteerd. Niet alle markten laten 

echter een gestage groei zien. Aanleiding genoeg om met de Nederlandse detailhandel te gaan praten: 

wat ziet de detailhandel (tuincentra, supermarkten, bloemisten) als mogelijkheden en bedreigingen 

voor bol-op-pot in eigen land? 

 

De groep van bol-op-pot valt uiteen in twee groepen: 

 lentebloeiende bol-op-pot (hyacint, narcis, muscari, tulp, krokus, sneeuwklokje, enz.) 

 zomerbloeiende bol-op-pot (dahlia, begonia, lelie, gladiool, calla, eucomis, crocosmia, enz.) 

 

De groep van lentebloeiende bol-op-pot is in termen van volume en omzet beduidend groter dan de 

zomerbloeiende bol-op-pot. De verkoop van zomerbloeiende bol-op-pot in Nederland laat echter een 

gestage groei zien. Toch blijft deze groep redelijk klein. Daarnaast kent deze groep van bol-op-pot 

geduchte concurrenten in het verkoopseizoen. 

 

Productschap Tuinbouw (PT) voerde in opdracht van de KAVB marktonderzoek uit onder Nederlandse 

detailhandelaren. Naast dit detailhandelsonderzoek is ook onderzoek gedaan onder  en Poolse 

detailhandelaren en importeurs. Deze rapporten zijn op te vragen bij PT onder de nummers PT2009-45 

en 2009-47. 

 

1.2 Doelstelling van het onderzoek 
 Doel van dit onderzoek is enerzijds na te gaan wat de mogelijkheden en bedreigingen zijn van lente- 

en zomerbloeiende bol-op-pot volgens de detailhandel in Nederland en specifiek om inzicht te krijgen 

in de positie en het huidige imago van zomerbloeiende bol-op-pot en de potentie op de Nederlandse 

markt.  
 

1.3 Onderzoeksmethode 
Voorafgaand aan het marktonderzoek heeft PT in april 2009 gesproken met enkele Nederlandse 

groothandelaren van bol-op-pot. Vervolgens zijn diepte-interviews gehouden met Nederlandse 

bloemisten, tuincentra en supermarkten. In totaal zijn 12 interviews van elk circa 60 minuten 

gehouden: 6 detaillisten in Amersfoort en 6 detaillisten in Rotterdam. Er zijn 4 gesprekken met 

tuincentra-eigenaren gevoerd, 4 gesprekken met een supermarktondernemer en 4 gesprekken met 

bloemisten. Het veldwerk is door onderzoeksbureau ACE! Uitgevoerd.0 

 

1.4 Rapportage 
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het assortiment bol-op-pot bij 

Nederlandse detailhandelaren. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk stilgestaan bij de 

inkoopstrategie. De verkoopstrategie is onderwerp van het vierde hoofdstuk en in hoofdstuk vijf wordt 

de concurrentieanalyse behandeld. Tot slot volgen in hoofdstuk zes de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Assortiment en ontwikkeling 
2.1 Lentebloeiende bol-op-pot belangrijker dan zomerbloeiende bol-op-pot 
Voor alle ondernemers geldt dat de lentebloeiende bol-op-pot in termen van omzet veel belangrijker is 

dan de groep van zomerbloeiende bol-op-pot. Hiervoor zijn de volgende redenen genoemd (in 

willekeurige volgorde): 

 het assortiment (aanbod) lentebloeiende bol-op-pot is groter en afwisselender 

 lentebloeiende bol-op-pot is populairder bij het grote publiek; 

 je kunt er als ondernemer vaak meer mee doen zoals verwerken in arrangementen; 

 kent een relatief langere aanvoerperiode; 

 voldoende verkrijgbaar; 

 minder concurrentie van andere producten dan zomerbloeiende bol-op-pot. 

2.2 Waarom lentebloeiende bol-op-pot in het assortiment? 
De reden om lentebloeiende bol-op-pot aan te bieden, is voor de supermarktondernemers eigenlijk vrij 

logisch: het trekt klanten en dat betekent weer meer mensen in de winkel en dus meer verkoop in het 

algemeen. Maar ook worden deze bol-op-pot als impulsartikel gezien. Ook andere (commerciële) 

aspecten als ‘inspelen op de vraag van de consument’ spelen hierin mee. Het liefst wordt er geen vast 

assortiment bol-op-pot aangeboden om zo elke week weer verrassend en onderscheidend te zijn. 

Bloemisten hebben lentebloeiers-op-pot in het assortiment om de volgende redenen: 

- hoort in assortiment van een bloemist; 

- veel vraag van de consument naar; 

- leuk als cadeau weg te geven; 

- onderscheidend van de concurrent met aparte soorten en grote schalen en arrangementen; 

- hoort bij de tijd van het jaar. 

 
De redenen zoals die door bloemisten genoemd zijn, worden ook wel door de tuincentra genoemd. 

Maar bovenal bieden zij lentebloeiende bol-op-pot aan omdat er (veel) vraag naar is. Andere redenen 

die genoemd zijn: 

- geeft het voorjaarsgevoel en dat maakt iedereen blij; 

- onderscheidend van andere aanbieders en andere (bloeiende) kamerplanten; 

- omzet behalen, goed verkoopartikel; 

- vinden het zelf erg leuk. 

2.3 Waarom zomerbloeiende bol-op-pot in het assortiment? 
Zomerbloeiende bol-op-pot wordt aangeboden omdat de klant er naar vraagt, de vele, mooie kleuren, 

lange bloeiduur, hoort bij de tijd, kan zowel binnen als buiten staan en gaat langer mee dan een bos 

bloemen. Vooral voor bloemisten geldt nog dat men het aanbiedt vanwege de persoonlijke smaak van 

de ondernemer. 

Overigens hebben lang niet alle supermarkten zomerbloeiende bol-op-pot in het assortiment. De 

leverancier biedt het niet aan of er is onvoldoende ruimte voor beschikbaar door concurrerende 

producten. De supermarkten werken allemaal met een commissionair (contractleverancier). Deze vult 

drie of vier keer per week het schap met bloemen en planten, checkt de voorraad en beoordeelt de 

kwaliteit. Wat niet meer goed is, gaat mee terug. De derving en het risico worden door de 

commissionair gedragen. De supermarkt heeft het recht om alles kosteloos retour te sturen. De 

samenstelling van het assortiment hangt door deze werkwijze sterk af van wat de leverancier zelf 

neerzet.  
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2.4 Assortiment lentebloeiende bol-op-pot meest uitgebreid bij tuincentrum 
Supermarkten bieden ongeveer 2 tot 4 verschillende lentebloeiende bol-op-pot aan: hyacint, muscari, 

narcis en amaryllis. Narcis is in termen van omzet zeer bepalend. Muscari en hyacint komen daarna. 

Krokus, anemoon, calla en tulp zijn duidelijk minder belangrijk. Bloemisten hebben een ruimer 

assortiment bol-op-pot in huis met circa 5 tot 9 lentebloeiende bol-op-pot soorten. Amaryllis is relatief 

belangrijk. Tuincentra voeren het breedste assortiment lentebloeiende bol-op-pot met 10 tot 15 

verschillende lentebloeiende bol-op-pot. Naast de bekendste soorten worden tevens hier en daar 

ornithogalum, sneeuwklokjes, convallaria, frittilaria, canna (zie voorbeeld op foto), ranonkel, 

agapanthus en scilla aangetroffen. 

   

 

 

2.5 Afgelopen 3 jaar grootste groei in hyacint, narcis en muscari 
Hyacint, narcis en muscari zijn belangrijker geworden voor het supermarktkanaal in de afgelopen drie 

jaar. Dit heeft zowel met de hogere inkoopprijs en dus hogere verkoopprijs te maken, als met het feit 

dat het product nu (meer dan voorheen) leuk opgemaakt wordt: het is een direct cadeau voor iemand 

anders of direct geschikt als decoratie voor de eigen woning of tuin.  

Bij de bloemist is ook hyacint, narcis en muscari belangrijker voor de winkel geworden: het 

voorjaarsgevoel bij de consument lijkt belangrijker te worden, het product heeft meer bekendheid 

gekregen en het is een prima klein cadeau voor een redelijke prijs.  

Binnen de tuincentra lijkt bijna alles wel toegenomen te zijn in de afgelopen drie jaar. Bij de een is 

krokus flink gegroeid, bij de ander juist hyacint, muscari en narcis. Het product is populairder 

geworden, consumenten vragen er specifiek naar. Ook is bol-op-pot veel in de publiciteit geweest 

(plant van de maand bijvoorbeeld). Daarnaast zijn er veel mooie kleuren verkrijgbaar. 

2.6 Amaryllis bij bloemist gegroeid, bij supermarkt echter behoefte aan vernieuwing 
Bij sommige bloemisten is amaryllis belangrijker geworden: er is meer media-aandacht voor geweest 

en de bloemist zelf heeft er ook meer werk van gemaakt door het in veel verschillende arrangementen 

te verwerken. Amaryllis is ook beter betaalbaar geworden. In het assortiment van de supermarkt is de 

amaryllis juist minder belangrijk geworden. Dit heeft als reden dat deze bol altijd op dezelfde wijze 

aangeboden en verkocht wordt: los of in een potje. Vernieuwing is gewenst.  

Volgens enkele bloemisten is tulp minder belangrijk geworden: de consument is er op uitgekeken, 

groeit te ver uit op de pot en dan is het mooie en leuke er van af. Tevens is er die periode veel 

concurrentie van de snijtulp die dan volop in de winkels wordt aangeboden.   

“Mensen kopen een bos bloemen die soms nog veel langer mee gaat ook”. 

Potcanna met toegevoegde waarde gepresenteerd als buitenplant 
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2.7 Begonia en Dahlia zijn leidend binnen de zomerbloeiende bol-op-pot  
Supermarkten bieden vaak twee soorten zomerbloeiende bol-op-pot aan: begonia en dahlia. 

Bloemisten bieden een ruimer assortiment aan. In het assortiment van de bloemist zit meestal 

begonia, calla, dahlia, lelie, en oxalis. Tuincentra bieden tot wel 10 verschillende soorten 

zomerbloeiende bol-op-pot aan. Soorten als gladiool, lelie, nerine en iris bieden de tuincentra veelal in 

een korte, meer incidentele periode aan. Andere soorten zoals Begonia, Calla, Dahlia, Canna en Oxalis 

worden voor een langere periode aangeboden.  

In het algemeen is sprake van stabiele jaren en hebben er geen noemenswaardige verschuivingen 

plaatsgevonden. Dahlia en begonia hebben de afgelopen drie jaar de grootste groei meegemaakt. 

Beide soorten kampten voorheen met een oubollig imago, maar volgens de ondernemers is dat 

nagenoeg over. Wat hierbij heeft geholpen is dat in veel parken en openbare perken deze twee 

zomerbloeiende bolgewassen gebruikt zijn. Dat heeft er duidelijk toe bijgedragen dat de consument 

anders naar deze gewassen is gaan kijken volgens de ondernemers. Ze zijn populairder geworden om 

als bol-op-pot te verkopen voor eigen gebruik, maar ook als een leuk en uniek cadeau. 

2.8 Sommige bolgewassen genieten niet de voorkeur 
Er zijn enkele ondernemers die bepaalde bol-op-pot niet in het assortiment willen opnemen. Dit speelt 

vaker bij de zomerbloeiende bol-op-pot dan bij lentebloeiende bol-op-pot. Vooral iris, tulp, gladiool en 

lelie worden minder vaak in het assortiment opgenomen dan andere soorten. 

- de stelen zijn te groot/lang (vaak daardoor ook te slap en te iel); 

- de lengte van de bloemsteel staat niet in verhouding met de pot (te kleine pot); 

- lastig om deze soorten mooi te presenteren in de winkel; 

- zijn te kort houdbaar (bloeien snel uit) en daardoor teveel derving in omzet; 

- niet voldoende verkrijgbaar; 

- aankleding schiet te kort qua toegevoegde waarde; 

- weinig vernieuwing in soorten; 

2.9 Onvoldoende zicht op noviteiten bij retailers 
De supermarktondernemers hebben onvoldoende zicht op de noviteiten binnen het assortiment bol-

op-pot, terwijl noviteiten wel als belangrijk worden gezien. De leverancier kan hierin een belangrijke 

rol spelen. Die heeft dat inzicht immers wel, hij komt op de veiling en overziet het gehele aanbod. In dit 

licht wordt geopperd om met een catalogus te werken, zodat de supermarktondernemer in een 

overzicht kan zien wat er te koop is, tegen welke prijs en in welke hoeveelheden. Of zoals een 

ondernemer dat zei: ‚Zien is kopen‛. 

Bloemisten en tuincentraondernemers zijn de mening toegedaan dat er voldoende noviteiten van het 

bol-op-pot assortiment op de markt zijn. Zij kopen vaak zelf in en hebben dan ook beter zicht op 

noviteiten op de markt. De ondernemers vinden het belangrijk dat de sector met noviteiten op de 

markt blijft komen: nieuwe soorten, andere verschijningsvorm, kleurstelling, bloeiwijze, een andere 

manier van presentatie en opmaak: 

“In plaats van een  mandje, een leuk, trendy ogend bakje”. 

Tuincentra geven aan dat er meer promotie voor noviteiten gemaakt moet worden, op een dusdanige 

manier dat de consument het merkt. In die promotie moet het product en zijn bijzonderheden duidelijk 

naar voren komen: een ‘totaalconcept’ van label, foto en presentatie. Het verhaal dat naar de 

consument verteld moet worden, moet bij het product zitten. Alleen een steeketiket vinden de 

ondernemers onvoldoende. 
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3 Inkoopstrategie 
3.1 Inkoop op basis van ervaring 
De supermarktondernemer en de bloemist laten zich door een combinatie van factoren leiden om 

uiteindelijk een bepaald assortiment bol-op-pot in de winkel te hebben staan: 

- het aanbod op dat moment; 

- eigen gevoel en ervaring; 

- mening van de leverancier. 

 

Tuincentra kopen puur op ervaring lijkt het wel. Die ervaring is dan veelal gebaseerd op meer dan 20 

jaar ervaring. Uiteraard wordt er goed gekeken naar wat er op dat moment aangeboden wordt. Soms 

wordt wel eens iets nieuws gekocht, maar dat is dan een impuls reactie van de inkoper. 

3.2 Inkoopcriteria zijn meestal kwaliteit en prijs 
De meest belangrijke inkoopcriteria zoals die genoemd zijn: 

- kwaliteit; 

- prijs (maar: bij een zeer lage prijs twijfelt bloemist aan kwaliteit en koopt product niet); 

- aanbod; 

- levensduur; 

- rijpheidstadium; 

- uitstraling, er uit zien/uiterlijk (in combinatie met de gebruikte materialen); 

- assortiment; 

- vorm van de bol-op-pot (liefst enigszins compact); 

- verhouding tussen de grootte van de bloem en de potmaat; 

- potmaat (bij een groot volume hoort een grote pot); 

- gebruikte verpakking (hoes). 

 

Maar wat wordt nu eigenlijk onder kwaliteit verstaan? Kwaliteit blijkt een combinatie van een groot 

aantal verschillende factoren te zijn: 

- het rijpheidstadium; 

- de levensduur; 

- geen ziekten en plagen; 

- geen beschadigingen; 

- bloeigarantie; 

- zware bollen (hoe groter de bol, hoe beter); 

- mooie vorm van de bol-op-pot met veel volume; 

- juiste verhouding tussen het gewas en de pot; 

- duurzaam materiaal bij kant-en-klaar product; 

- stevige stelen (niet slap en iel, niet gerekt); 

- de hoeveelheid bollen in de pot; 

- geen potgrond meer kunnen zien (geen los zand erop gooien). 

 
Land van herkomst blijkt geen inkoopcriterium te zijn. Spontaan wordt het niet genoemd en wanneer 

er specifiek naar gevraagd wordt, heeft nagenoeg iedere ondernemer geen idee waar het product 

eigenlijk vandaan komt.  

“Ik heb werkelijk geen idee, ik kan dat ook nergens aan zien toch?”. 

“Als het mooi is, dan koop ik het. De kwaliteit moet dan wel goed zijn natuurlijk”. 
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De meeste ondernemers hebben dan ook geen voorkeur. Het gaat hen altijd om kwaliteit. Zij die wel 

voorkeur hebben, kiezen dan voor het Nederlands product: verser, beter van kwaliteit en het product 

oogt mooier. Overigens blijkt dat bij zoiets typisch Nederlands als bloembollen, de consument er op 

voorhand vanuit gaat dat het in Nederland geteeld is. 

3.3 Continue aanvoer is wel eens een probleem 
Als inkoopcriterium wordt ook aanbod genoemd. Het blijkt dat niet alle supermarktondernemers 

kunnen kopen waar zij op zoek naar zijn met betrekking tot het bol-op-pot assortiment.  

“Als ik op een bepaald moment hyacinten wil bestellen, zijn ze niet leverbaar?”. 

De leverancier lijkt hier vooral debet aan te zijn. Er is altijd terugkoppeling mogelijk met de leverancier, 

maar die is niet altijd bereid om af te wijken van het standaard assortiment. Er zijn bijvoorbeeld 

supermarktondernemers die het wel eens nieuwe producten willen proberen als proef.   

Voor bloemisten is dat eigenlijk niet wezenlijk anders. Soms is er volgens de detaillisten sprake van een 

niet continue aanvoer op de veiling (dit wordt door alle drie de verkoopkanalen genoemd). Doordat een 

continue stroom ontbreekt, schommelen de prijzen teveel en is het product soms te duur om te kopen. 

Dit werkt verstorend voor de verkoop en is niet wenselijk. Soms lijkt het er op dat juist de leuke dingen 

(zoals mooie samengestelde arrangementen op heel mooie en trendy potten) minder vaak worden 

aangeboden dan voorheen het geval was.  

Voor de tuincentra lijkt het zo te zijn dat zij meestal wel de bol-op-pot kunnen kopen waar zij op dat 

moment naar op zoek zijn. Uiteraard zijn er wel eens incidenten dat het aanbod te beperkt is, maar in 

de regel gaat dit naar tevredenheid. Tuincentra-inkopers zijn dichter bij de inkoop betrokken en 

hebben zodoende meer zicht op en beter contact met het aanbod. 

3.4 Voor verdere verwerking blijft kleine potmaat wenselijk 
Sommige supermarkten noemen potmaat als inkoopcriterium. De voorkeur gaat voor lentebloeiende 

bol-op-pot uit naar 15 centimeter. Maar ook andere maten worden genoemd: 20 centimeter 

bijvoorbeeld. Dan ziet de consument het tenminste staan. Voor bloemisten is potmaat ook van belang, 

zeker op het moment dat zijzelf er een arrangement van maken. Zij hebben dan duidelijk de voorkeur 

voor een kleinere potmaat (9 – 12 centimeter), omdat het dan makkelijker te verwerken/op te maken 

is. Tuincentra hebben ook graag de kleinere potmaten 9 of 10. Dit is puur gemak voor de verdere 

verwerking naar arrangementen en schalen. De hoeveelheid bollen in de pot dient wel in verhouding 

met de potmaat te zijn. Bij amaryllis is genoemd dat de pot te klein is voor de bloem die er op staat: hij 

valt makkelijk om op het moment dat de amaryllis op zijn mooist is. 

De zomerbloeiende bol-op-pot dient in een grotere pot gepresenteerd te worden dan de 

lentebloeiende bol-op-pot: 20 centimeter is hierbij het minimum. De reden hiervoor is dat het anders 

niet goed toont. De detailhandel is tevreden over de geleverde potmaten.  

3.5 Kant-en-klare arrangementen geliefd bij detaillist en consument 
De kant-en-klare mandjes en bakjes zijn voor de supermarkt een prima aanvulling op het assortiment. 

De consument kan dit impulsartikel makkelijk en snel meenemen en zo thuis neerzetten of aan iemand 

cadeau doen. Dit leeft ook bij de bloemist en het tuincentrum: gemak en snel het product kunnen 

neerzetten in de winkel en sneller meegenomen door de consument. Een ander pluspunt volgens de 

ondernemers is dat het voor een hogere verkoopprijs verkocht kan worden. 

Niet iedereen is even tevreden over de huidige toegevoegde waarde die de Nederlandse leveranciers 

aanbieden. Vooral wanneer het amaryllis betreft, slaat de Nederlandse sector de plank nogal mis 

volgens de retailers: 

“Amaryllis in kartonnen doos kan niet meer! Het verkoopt nog wel, maar moet echt beter”. 
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3.6 Meer vernieuwing gewenst in toegevoegde waarde 
Er is duidelijk vraag naar (nog) meer variatie in gebruikte materialen wat betreft toegevoegde waarde. 

Sommige bloemisten en tuincentraondernemers willen dat de teler zo neutraal mogelijk is wat betreft 

toevoegingen en heeft zelfs liever geen toevoeging. Op die manier kan de bloemist en het tuincentrum 

zelf hun eigen creativiteit op het product loslaten. Verdiepen in de wensen van de detaillist is hierbij 

dus zeer belangrijk.  

“Ik wil er liever geen troep bij, dat past niet in mijn winkel. Ik doe dat liever op mijn manier”. 

“Ik word nu niet bepaald warm van wat de teler toevoegt, voor mij geen meerwaarde”. 

Over het algemeen is de mening van de retailer dat het product met toegevoegde waarde bij inkoop 

niet te duur mag zijn. En dat is weer afhankelijk van seizoen en aanbod.  

3.7 Economische situatie is van invloed op inkoopbeslissingen bloemist 
Unaniem menen de retailers dat de economische situatie geen invloed heeft op de inkoopbeslissingen. 

Mensen blijven naar de supermarkt komen en kopen. Zeker wat bol-op-pot betreft, het is een 

impulsproduct dat blijft lopen. De consument wil het thuis altijd gezellig maken.  

“Onze klanten blijven toch wel komen. En bol-op-pot is en blijft een impulsproduct, dat blijft wel lopen. 

Mensen willen het nu eenmaal toch gezellig in huis maken”. 

Voor bloemisten ligt dat toch anders: zij kopen meer prijsbewust in en minder van hetzelfde. 

Bloemisten zijn voorzichtiger daar waar het om derving gaat en stemmen daar hun inkoop en  

assortiment op af.  

Binnen de tuincentra maakt ook niemand zich zorgen en de huidige situatie heeft dan ook geen 

invloed op bepaalde inkoopbeslissingen. Bol-op-pot is een product dat relatief kort in het tuincentrum 

staat.  

  



 

 

 

16  Productschap Tuinbouw © 

 

 

  



 

 

 

© Productschap Tuinbouw  17 

 

4 Verkoopstrategie 
4.1 Meningen verdeeld over vervroegen seizoen lentebloeiers-op-pot 
In het voorjaar wordt de meeste bol-op-pot verkocht, met februari en maart als piekmaanden. 

Sommige ondernemers starten al eind november en gaan door tot mei/juni. Reden is dat er markt is 

volgens de ondernemers. Maar de meningen zijn verdeeld. Sommige ondernemers vinden dat de 

lentebloeiende bol-op-pot pas in het voorjaar verkocht moeten worden, waarbij (afhankelijk van het 

weer) half januari gestart mag worden met uitleveren. Alleen zou hyacint misschien in december (voor 

Kerst) verkocht kunnen worden (naast amaryllis uiteraard). Er wordt in het algemeen gevraagd om het 

seizoen niet op te rekken. De trend is: blijf bij lokaal product, blijf bij het seizoen. 

“Eerder beginnen heeft geen zin in verband met de uitloop van Kerst. Gewoon bij de eerste zonnestralen”. 

4.2 Iedereen werkt met een vaste opslag om verkoopprijs te bepalen 
De supermarktondernemers rekenen met een vaste opslag die rond de 25% ligt. Dat komt dan bovenop 

de inkoopprijs van de bol-op-pot. De commissionair rekent circa 15%. Al met al krijgt een bol-op-pot die 

op de veiling wordt ingekocht voor 1 euro, een prijskaartje in de supermarkt van 1,50 euro. Bloemisten 

werken ook met een vaste opslag gerekend vanaf de inkoop: die ligt zo tussen de 200 en 300%. 

Afhankelijk van het seizoen, wordt gekeken of de prijs zich goed verhoud tot andere producten die op 

dat moment aangeboden worden. Ook binnen de tuincentrumbranche wordt met een vaste opslag 

gerekend die bovenop de inkoopprijs komt. Hierin zit een bepaalde bandbreedte. Als de inkoopprijs 

relatief hoog ligt, wordt de marge wat kleiner om het product niet al te duur aan de consument aan te 

kunnen bieden. Dit wordt gedurende het bol-op-pot seizoen volgehouden. 

4.3 Verkooppresentatie veelal op strategische plekken 
In supermarkten wordt de bol-op-pot bij de kassa gepresenteerd of heeft een aparte plaats in de 

supermarkt met eigen kassa. Ook dan bevindt deze zich bij de in- en uitgang van de winkel. Als het 

weer het toelaat, staan de bol-op-pot buiten bij de supermarkt, vaak op Deense karren. De legborden 

worden dan enigszins schuin gezet, zodat de klanten goed op het product kunnen kijken. Daarnaast 

gaat bijvullen en water geven relatief eenvoudig. Het kost wel relatief veel werk om op te bouwen en 

af te breken en de verzorging neemt veel tijd in beslag, zeker bij warm weer. Soms ontbreekt het aan 

mankracht, soms ontbreekt het aan kennis. 

Bij de bloemist staan ze vaak gegroepeerd bij elkaar of op verschillende plaatsen in de winkel 

(afhankelijk van de kleur), maar bijna altijd buiten. Bloemisten maken het liefst (ook buiten) van een 

tafelpresentatie gebruik. Zoveel mogelijk wordt op ooghoogte gepresenteerd, zodat de consument 

exact kan zien hoe het thuis kan staan, met extra accessoires voor een goede en aantrekkelijke 

presentatie. 

Tuincentra plaatsen de zomerbloeiende bol-op-pot altijd buiten onder schermdoek. De lentebloeiende 

bol-op-pot staan, afhankelijk van het weer, buiten onder schermdoek of binnen op tafels bij de ingang. 

Tuincentra zetten vaak soort bij soort bij elkaar op tafels. Dit is overzichtelijk voor de klant en voor de 

medewerkers van het tuincentrum werkt deze methode veruit het snelst.  

4.4 Twijfel over sommige bol-op-pot soorten: voor binnen of buiten? 
Blijkbaar kunnen de meeste bol-op-pot zowel binnen als buiten staan bij de mensen thuis, is het 

oordeel van de verschillende ondernemers. Amaryllis en allium lijken echte bol-op-pot voor 

binnenshuis. Dahlia en Begonia lijken meer bij buiten te passen. Maar ook Calla, Canna en Ranonkel 

kunnen prima buiten op het terras staan volgens de ondernemers. Over tulp, lelie, Iris en gladiool 

verschillen de meningen: sommigen zeggen uitsluitend binnen, sommigen vinden uitsluitend buiten. 

Supermarkten vinden eerder dan bloemisten dat de bol-op-pot voor binnen bedoeld is. Tuincentra-

eigenaren vinden dat nagenoeg alle bol-op-pot soorten ook buiten kunnen (behalve de eerder 

genoemde amaryllis). Opvallend is dat vooral over de zomerbloeiende bollen-op-pot twijfel bestaat. 
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4.5 Verkoop in de afgelopen drie jaar was goed voor lentebloeiende bol-op-pot 
De verkoop van lentebloeiende bol-op-pot heeft zich (unaniem) positief ontwikkeld in de laatste jaren. 

Er is dan ook duidelijk sprake van een toename. Redenen hiervoor zijn: 

- prijzen zijn gedaald, dus kunnen er makkelijker grotere volumes weggezet worden 

- meer promotie voor lentebloeiende bol-op-pot en meer aandacht op winkelvloer 

- lentebloeiers op pot behoort inmiddels tot standaard assortiment van supermarkt 

- telers zijn professioneler geworden: meer toegevoegde waarde bij product  

- de kleuren in een sombere tijd stimuleren mensen om bol-op-pot te kopen 

- Goede vervanging van droogverkoop: sneller resultaat, minder werk. 

- meer aanbod en meer variatie in aanbod 
 

De verkoop van zomerbloeiende bol-op-pot is ongeveer gelijk gebleven. Er wordt door de ondernemer 

minder aandacht aan deze productgroep gegeven. Er is minder aanbod, een kleiner assortiment en 

minder variatie ten opzichte van de lentebloeiende bol-op-pot. Dahlia doet het redelijk goed in deze 

groep van bol-op-pot en ook Begonia blijft redelijk meegaan met de huidige trends. 

 

4.6 Toekomst voor verkoop lentebloeiende bol-op-pot gematigd positief 
De supermarktondernemers denken dat steeds meer consumenten al hun boodschappen onder 1 dak 

willen doen. Daarbij speelt de huidige economische situatie een dusdanige rol dat de consument nu 

eerder iets koopt voor 15 euro dan voor 20 euro. Dat speelt het supermarktkanaal juist in de kaart. 

Andere zaken die meespelen in hun verwachting dat de supermarktverkoop van lentebloeiende bol-op-

pot verder zal stijgen, zijn de toenemende innovaties (verbeterde houdbaarheid, verschijningsvormen, 

nieuwe materialen) en het steeds langer worden van de aanbodsperiode (maar dat wordt niet door 

iedereen als positief gezien).  

Bij de bloemist en het tuincentrum zijn de verwachtingen ook positief voor de lentebloeiende bol-op-

pot. Het is een kleurrijk product, het is een geurend product, blijft mateloos populair bij de consument, 

je hebt voor weinig geld veel plezier, het aanbod is volledig en goed afgestemd op het publiek en er is 

geen ander product dat al deze positieve punten kan vervangen. Ook is het een goed alternatief voor 

droge bollen.  

De verwachting voor zomerbloeiende bol-op-pot is minder rooskleurig: stabiel of iets afnemend. 

Hoewel door de crisis de consument met weinig geld het huis toch wat gezelliger kan maken met 

zomerbloeiende bol-op-pot, zal dat toch niet voldoende zijn om deze productgroep op een hoger plan 

te trekken.  

Potlelie zowel binnen als buiten gepresenteerd in tuincentrum 
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5 Concurrentieanalyse 
5.1 Sterke en zwakke punten bol-op-pot 
De meeste detaillisten hebben geen (serieuze) problemen met de bol-op-pot gehad op de winkelvloer. 

Toch weten de detaillisten naast sterke punten ook enkele verbeterpunten te noemen. In 

onderstaande tabel staan de sterke en zwakke punten van lente- en zomerbloeiende bol-op-pot 

genoemd volgens de Nederlandse detaillisten. 

 

Sterke punten lentebloeiende bol-op-pot Sterke punten zomerbloeiende bol-op-pot 

 langere houdbaarheid dan snijbloemen 

 blijven lang staan, waar voor je geld 

 veel mooie (echte voorjaars)kleuren 

 straalt gezelligheid en vrolijkheid uit 

 met toegevoegde waarde: kant en klare decoratie 

in huis/tuin 

 kan later in de tuin gezet worden 

 aantrekkelijk geprijsd  

 groeiproces volgen 

 voorjaarsgevoel na winter 

 sterke vraag van de consument 

 die periode weinig concurrentie  
 

 lange houdbaarheid en bloeiduur 

 prima cadeauartikel, beter dan perkplanten. 

 redelijk populair bij de consument; 

 veel meer variatie wat betreft 

verschijningsvormen (in vergelijking met de 

lentebloeiende bol-op-pot); 

 verkrijgbaar in grote potmaten, toont mooi 

 Kan zowel binnen als buiten staan 

 Prima alternatief voor aanvulling 

supermarktassortiment in zomer; 
 

Zwakke punten lentebloeiende bol-op-pot Zwakke punten zomerbloeiende bol-op-pot 

 relatief veel ruimte nodig voor goede presentatie 

 de verhouding opbrengst/meterprijs is ongunstig 

 Sommige soorten bloeien relatief kort in 

huiskamer 

 sommige soorten rekken en vallen snel uit; 

 geur hyacint vindt niet iedereen aangenaam  

 soms te iel (“Terwijl markt om volume vraagt”); 

 aantal bloemen/knoppen valt tegen 

 goede verzorgingstips ontbreken. 
 

 Detaillist en consument minder bekend met 

product dan met lentebloeiende bol-op-pot 

of perkgoed 

 Geen eigen identiteit 

 de bloemen zijn redelijk teer: door 

weersinvloeden kunnen bloemen er 

makkelijk afvallen; 

 beperkte houdbaarheid in huis; 

 Vaak duurder dan concurrerende producten 

zoals perkgoed; 

 bloeien minder lang door  

 Weinig promotie volgens ondernemers 

 massale prijsstunts zoals bij perkgoed niet 

rendabel, relatief duur product; 

 Gebrek aan kennis over verzorging 
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5.2 Zomerbloeiende bol-op-pot vaak geassocieerd met kamer- en tuinplanten 
Zomerbloeiers op pot hebben minder met elkaar gemeen dan de groep lentebloeiende bollen-op-pot, 

waarbij met name het voorjaar als verbindend element geldt. De productgroep heeft niet echt die 

eigen identiteit die de lentebloeiers-op-pot wel hebben. De associatie met droge bollen is bij 

zomerbloeiende bollen-op-pot is ook minder groot dan bij lentebloeiende bol-op-pot, men heeft eerder 

associaties met tuinplanten en kamerplanten. Dit is ook te zien op de foto hiernaast die genomen is in 

een Nederlandse bloemenwinkel. De potcalla staat binnen gepresenteerd als kamerplant. 

De detailhandelaren bekijken de zomerbloeiende bollen-op-pot  meer als individuele planten. In de 

promotie is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Is het goed om voor de productgroep als 

geheel promotie te maken of is het effectiever om de planten individueel in de aandachr rte zetten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De potcalla gepresenteerd als kamerplant bij 2 verschillende bloemisten 
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5.3 Sterke concurrentie voor zomerbloeiende bol-op-pot 
Zomerbloeiende bol-op-pot heeft te maken met sterke concurrentie van perk- en tuinplanten die in 

dezelfde periode in grote aantallen en variaties te krijgen zijn. Overigens geven supermarkten aan dat 

perkplanten in het supermarktkanaal geen concurrent zijn voor de zomerbloeiers op pot. Voornamelijk 

omdat supermarktondernemers het gevoel hebben dat perkplanten niet (goed) in hun assortiment 

passen.  De concurrentie van tuincentra en bouwmarkten op het gebied van perkplanten en bloeiende 

kamerplanten is gewoonweg te groot De zomerbloeiende bol-op-pot wordt door sommige 

supermarkteigenaren dan ook juist als uitkomst voor hun winkel gezien. Op die manier kan de 

supermarkt in de zomerperiode een mooi (geschenk)artikel aanbieden dat makkelijk mee te nemen en 

weg te geven is. De presentatie van de zomerbloeiende bol-op-pot is daarbij van groot belang.  

 

 

 

 

 

  

Dahlia naast de perkplanten 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
Geconcludeerd kan worden dat er in Nederland kansen liggen voor Nederlandse bol-op-pot. De 

Nederlandse bollensector dient een aantal zaken op te pakken De belangrijkste punten worden 
hieronder behandeld. 
 

1) Kwaliteit en product 

2) Communicatie (consument en (tussen)handel) 

3) Promotie en presentatie 

 

1. Kwaliteit en product 

Nederlandse detaillisten zijn over het algemeen tevreden met de kwaliteit van de Nederlandse bol-op-

pot. Toch heeft men soms klachten over de kwaliteit van de bol, het rijpheidstadium en de 

houdbaarheid. Zo ervaart men met sommige bol-op-pot (o.a. tulp, Iris, gladiool en lelie) problemen: en 

ongunstige verhouding gewas versus pot, te iele stelen, moeilijk presentabel, kort houdbaar, moeilijk 

verkrijgbaar en onvoldoende toegevoegde waarde.  

 

Ook wenst de detaillist een meer continu aanbod, er zijn teveel pieken en dalen in de aanvoer. 

genoemd. Doordat een continue stroom ontbreekt, schommelen de prijzen teveel en is het product 

soms te duur om te kopen. Dit werkt verstorend voor de verkoop en is niet wenselijk. Daarbij zouden 

met name de bloemisten de mogelijkheid willen hebben om in kleinere hoeveelheden te bestellen. Zij 

hebben beperkte plaats in de winkel en kleinere orders zouden voor hen een uitkomst zijn. Ook kunnen 

zij het voorraadrisico beperken en tevens sneller een nieuw product proberen.  

 

Een belangrijk punt is ook het afstemmen van de toegevoegde waarde op de wens van detaillist en 

consument. Zo zijn kant-en-klare arrangementen als impulsproduct zeer geschikt voor supermarkten. 

Ook bloemisten en tuincentra zien de voordelen van dergelijke arrangementen maar met name 

bloemisten willen ook graag hun eigen creativiteit kwijt en maken vaak eigen arrangementen. Wel 

vinden de detaillisten dat de huidige toegevoegde waarde te wensen over laat. Er is duidelijk vraag 

naar (nog) meer variatie in gebruikte materialen wat betreft toegevoegde waarde. Modern, trendy, 

passend bij een speciale dag of juist heel neutraal zodat de detaillist zijn eigen creativiteit op het 

product kan loslaten. 

 

2. Communicatie 

Betere communicatie is gewenst tussen teler, leverancier en detaillist over aanbiedingen, assortiment, 

noviteiten, materialen, productinformatie, consumentenbehoefte, etc. De detaillist is bijvoorbeeld niet 

altijd goed op de hoogte van welke producten in welke periode verkrijgbaar zijn tegen welke prijs. Ook  

noviteiten kunnen nog beter onder de aandacht gebracht worden van de detaillist; zij geven aan 

onvoldoende zicht te hebben op het aanbod.  

 

Ook blijkt er bij de detaillisten veel twijfel te bestaan over welke producten echt binnen moeten staan 

en welke buiten gezet moeten worden. Deze twijfel moet worden weggenomen door goed te 

communiceren hierover. Het feit dat de producten zowel binnen als buiten kunnen staan is een 

meerwaarde van de bol-op-pot en belangrijk voor de verkoop.  

 

3. Promotie en presentatie 

De detaillisten geven aan dat zij graag meer (landelijke) promotie zouden zien voor het bol-op-pot 

assortiment en de noviteiten in het bijzonder moeten meer in de spotlight staan. In deze promotie 

moeten de leuke en sterke kanten van de bol-op-pot naar voren komen. De lentebloeiende bol-op-pot 

moet nog meer als brenger van het voorjaar in de aandacht worden gezet. Daarbij is het kant-en-klare 

decoratie voor jezelf of zeer geschikt als cadeau voor een gunstige prijs. Men kan de bol-op-pot zowel 

binnen als buiten zetten.  
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De promotie voor zomerbloeiers op pot is een ander verhaal. Zomerbloeiende bol-op-pot heeft minder 

sterk dat eigen profiel, minder een een ‘eigen smoel’. De vraag is of er voor de productgroep als geheel 

promotie moet worden gemaakt of dat de individuele planten eruit gelicht moeten  worden.  

 

Zomerbloeiende bol-op-pot hebben met elkaar gemeen dat zij een vergelijkbare bloeiwijze hebben, 

goed als vervanging kunnen dienen voor droge bollen, een lange bloeiduur hebben en geschikt zijn als 

cadeau en zowel binnen als buiten kunnen staan. Er kan dan ook voor worden gekozen om in de 

promotie en communicatie het gemaksaspect van de zomerbloeiende bol-op-pot te onderstrepen in 

vergelijking met droge bollen (makkelijk te planten,  direct resultaat). De associatie met droge bollen is 

bij zomerbloeiende bollen-op-pot echter minder groot, men heeft eerder associaties met tuinplanten 

en kamerplanten. De detailhandelaren bekijken de zomerbloeiende bollen-op-pot  meer als individuele 

planten. Daarom is het misschien nog wel belangrijker om voor de individuele planten de unieke 

kenmerken eruit te lichten en onder de aandacht te brengen. Ook is het van belang om te 

communiceren dat de zomerbollen-op-pot zowel binnen als buiten neergezet kunnen worden, iets wat 

nog vrij onbekend is. Promotie is cruciaal om dit product weer beter op de kaart te zetten, de verkoop 

te stimuleren en het product te herpositioneren. 

 

Hoe de promotie van lente- en zomerbloeiende bol-op-pot ook wordt ingevuld, het is altijd van groot 

belang om de consument te inspireren door het tonen van verschillende toepassingen met bol-op-pot. 

Ideeën voor binnen, voor buiten, in veschillende stijlen (modern, nostalgisch, gezellig, trendy, enz.). 

Deze inspirerende ideeën kunnen gecommuniceerd worden via tijdschrijften die de doelgroep leest, 

meegegeven worden bij het product zelf, maar ook door het geven van meer productdemonstraties in 

tuincentra. Televisieprogramma’s zijn tevens een belangrijke stimulans voor de consument om de 

getoonde producten te kopen.  

 

Andere aanbevelingen die genoemd zijn door de detaillisten zelf:  

 betere en meer prominente presentatie van bol-op-pot bij de groothandelscentra; 

 gebruik begrijpelijke namen voor de producten, geen moeilijke Latijnse namen 

 promotie in specifieke bladen die bedoeld zijn voor de supermarktbranche, tuincentrumbranche 

en bloemist; (supermarkteigenaren zouden graag in bladen als Distrifood of Supermarkt eens iets 

gepubliceerd zien over bol-op-pot) 

 leveren van opvallend promotiemateriaal voor winkelvloer (liefst waterbestendig) 
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Bijlage  Productspecifieke conclusies 
In het onderzoek zijn ook uitspraken gedaan over specifieke producten. Hieronder een overzicht van de 

belangrijkste punten.  

Hyacint, narcis en muscari: 

 beter verhouding tussen pot en het gewas; 

 zwaardere kwaliteit bollen nemen; 

 meer bollen in een grotere pot. 

 

Krokus: 

 meer variatie in het aanbod; 

 echt een impulsproduct als het goed wordt gepresenteerd. 

 

Allium: 

 is meer een specialty dan een bol-op-pot. Dient dan ook anders gepositioneerd te worden; 

 andere en/of meer kleuren; 

 grotere pot gebruiken. 

 

Amaryllis: 

 nieuwe manier van presenteren anders dan los of in een simpel potje, zodat er naast Kerst een 

goede verkoopperiode overblijft; 

 een grotere pot gebruiken; 

 uitbreiding kleurenpallet. 

 

Anemoon: 

 is meer van te maken, is redelijk onbekend 

 wordt eerder als vaste plant dan als bol-op-pot gezien; 

 breder scala aan kleuren. 

 

Begonia, Calla, Nerine en Dahlia: 

 meer gebruik maken van toegevoegde waarde; 

 inzetten op positionering als blikvanger op balkon en terras. 

 

Oxalis: 

 meer promoten, is nog een redelijk onbekend product met vele mogelijkheden. 

 

Tulp, iris, gladiool, lelie: 

 ongunstige verhouding gewas versus pot; 

 te iele stelen; 

 moeilijk presentabel; 

 kort houdbaar; 

 moeilijk verkrijgbaar; 

 weinig vernieuwing assortiment; 

 onvoldoende toegevoegde waarde.  

 

 



 

 

Productschap Tuinbouw 
Adres Louis Pasteurlaan 6 
Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer 
Telefoon 079 – 347 07 07 
Fax 079 – 347 04 04 
Internet www.tuinbouw.nl 
e-mail info@tuinbouw.nl  

 

 


