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Samenvatting 
Promotie voor vrij onbekende zomerbloeiende bol-op-pot  

Waar lentebloeiende bol-op-pot grote bekendheid geniet in Polen, zijn zomerbloeiende bollen-op-pot 

nog vrij onbekend en hebben flinke concurrentie van perkgoed, tuinplanten en kamerplanten. Dit blijkt 

uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw (PT) onder Poolse bloemisten, supermarkten en 

bouwmarkten die bol-op-pot verkopen. Hier ligt een kans voor de Nederlandse bol-op-pot sector: met 

de juiste promotie en communicatie kunnen de unieke eigenschappen van zomerbloeiende bol-op-pot 

onder de aandacht gebracht worden en krijgt de verkoop een impuls. Lentebloeiende bollen-op-pot, 

zoals hyacint, muscari en narcis, zijn al bekende producten en erg populair in Polen. Het kopen zit als 

het ware verweven in de Poolse gewoontes. Wel is vooral de Poolse bloemist ontevreden over het 

aanbod op de Poolse groothandelsmarkten. De bloemisten voelen zich afhankelijk van wat de 

leverancier aanbiedt. Soms kunnen zij bepaalde producten niet kopen vanwege te weinig of geen 

aanbod. Betere communicatie met de afnemers is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor 

Nederlandse en Poolse leveranciers. 

 

Kopen van lentebloeiende bol-op-pot zit verweven in Poolse gewoontes 

De verkoop van lentebloeiende bol-op-pot was goed de laatste jaren. Het is een product dat tijdens het 

voorjaar of voor speciale gelegenheden (o.a. moederdag) gekocht wordt. Het is een soort gewoonte 

geworden. Ook wint het product aan interesse bij de consument door een toename in communicatie 

en aanbod. De markt van zomerbloeiende bol-op-pot was stabiel tot licht afnemend de afgelopen 

jaren. De stabiele marktsituatie ziet de detaillist echter niet als achteruitgang, juist als bevestiging dat 

dit marktsegment populair blijft. De afname in de markt wordt voornamelijk bepaald door het 

groeiende perkplantenaanbod en toegenomen communicatie voor deze producten. 

 

Assortiment zomerbloeiende bol-op-pot vaak traditioneel 

Poolse detaillisten bieden een ruim assortiment lentebloeiende bol-op-pot aan terwijl het assortiment 

zomerbloeiende bol-op-pot nog zeer traditioneel is: begonia, calla, dahlia, lelie, gladiool en in mindere 

mate nerine en amaryllis. Zomerbloeiende bol-op-pot heeft te maken met geduchte concurrentie van 

perkgoed. Toch zien de detaillisten duidelijke voordelen van de zomerbloeiende bol-op-pot: ze hebben 

weinig water nodig in vergelijking met ander zomerbloeiende planten, je kunt ze overhouden voor 

volgend seizoen, zijn zeer creatief/decoratief in te zetten en bieden een goede aanvulling op het 

assortiment. Het aanbod van noviteiten van zowel lente- als zomerbloeiende bol-op-pot is voldoende 

volgens de ondernemers.  

 

Bol-op-pot is decoratief en trendy, aandachtpunt is houdbaarheid 

Beide productgroepen beschikken over een groot aantal sterke punten. Zo geeft men aan dat 

lentebloeiende bol-op-pot populair en decoratief is, weinig concurrentie heeft, een emotionele lading 

heeft, in vele mooie kleuren en soorten verkrijgbaar is, geschikt is als cadeau is en later in tuin te 

planten is. Minder sterke punten vindt men soms de korte bloeiperiode en mindere kwaliteit. 

Zomerbloeiende bol-op-pot vindt men zeer decoratief, trendy en een product om indruk mee te maken. 

Ze hebben een lange bloeiperiode en zijn in  vele kleuren te krijgen. Ook de prijs is acceptabel. Wel 

geven de Poolse detaillisten aan dat de zomerbloeiers op pot korter houdbaar zijn dan perkplanten. 

Daarnaast is er  onvoldoende kennis bij zowel detaillist als consument over de verzorging en het 

overhouden van plant. De zwakke punten van de zomerbloeiers hebben weinig met de plant zelf te 

maken maar eerder met de concurrentie in de markt en kennis van de consument. Met meer promotie 

en communicatie kan de zomerbol op pot in de schijnwerpers worden gezet om zo de kennis en positie 

van het product te verbeteren. 
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Tevredenheid groot over Nederlandse producenten van bol-op-pot 

De tevredenheid over Nederlandse producenten is zeer groot. Kwaliteit, variatie en 

productontwikkeling zijn grote pluspunten van het Nederlands aanbod in verhouding met bol-op-pot 

uit andere landen. Hier moet wel constant aandacht voor zijn, aangezien vernieuwing en kwaliteit 

lokaal niet worden geboden. Alle partijen dienen vrij te zijn van plagen en ziekten, de houdbaarheid 

kan beter en het water mag niet uit de pot lopen (geen goede verpakking). 

 

Weinig aandacht voor potmaat,  consument en detaillist verplanten vaak zelf 

Alle detaillisten zijn tevreden met de potmaten waarin de bol-op-pot wordt aangeboden. De potmaten 

die worden genoemd zowel voor lentebloeiende bol-op-pot als zomerbloeiende bol-op-pot lopen zeer 

sterk uiteen: van 8 cm, naar 10 - 12 cm, maar ook 15 cm, 17 cm en 20 cm. De grote range duidt op een 

zekere onwetendheid bij de detaillist, maar in grote mate op een gebrek aan betrokkenheid. Dit komt 

doordat vooral bloemisten de bollen verpotten.  

 

Kosten beperken door eenvoudige verpakking 

Elke detaillist is zich ervan bewust dat de verkoopwaarde verdubbelt als de bol-op-pot mooi 

gepresenteerd wordt. Idealiter zou de helft van de ondernemers graag willen dat de verpakking iets 

extra’s heeft, zoals potten in dezelfde kleur als de bloem, glas, keramische potten en kleurfolie. Maar 

dit betekent ook een hogere prijs en dit levert volgens de bloemist een te hoge verkoopprijs op. 

Daarom gaat de voorkeur vaak uit naar een eenvoudige verpakking, dit om de kosten te beperken. Dit 

vanwege het feit dat de detaillist of consument de bol-op-pot vaak zelf verplant als hij de decoratieve 

waarde wil verhogen. Een kentering kan ontstaan als de prijs significant daalt. De toepassing met 

toegevoegde waarde kan wel rekenen op interesse vanuit supermarkten en bouwmarkten, mits de 

prijs acceptabel blijft. 

 

Bol-op-pot zowel voor binnen als buiten geschikt 

Alle detaillisten geven aan dat bol-op-pot zowel voor binnenhuis als voor buitenhuis worden gekocht. 

Hyacint, krokus en lelie ziet men vaak als geschikte planten voor binnen en buiten. Dahlia en gladiolen 

zijn echte bol-op-pot voor buiten, terwijl Amaryllis als een typische binnenhuis bol-op-pot wordt 

beschouwd. Bouwmarkten sturen het aanbod iets meer aan op het buitengebruik en de bloemisten 

meer op het binnengebruik. Meer communicatie over de geschiktheid van de bol-op-pot voor zowel 

binnen als buiten kan nog meer duidelijkheid scheppen bij de detaillist. 

 

Verwachting voor lentebloeiers op pot positiever dan voor zomerbloeiers op pot 

De detaillisten zijn voorzichtig in het uitspreken van hun verwachtingen voor de toekomst. De 

ondernemers zijn zich ervan bewust dat de economische crisis impact kan hebben op de verkoop. Maar 

de koop van voornamelijk lentebloeiende bol-op-pot is zo’n sterke gewoonte geworden, dat detaillisten 

niet verwachten dat de impact van de recessie groot zal zijn. De zomerbloeiende bol-op-pot heeft het 

van nature moeilijker.  Het is (nog) geen gewoonte om dit product te kopen, de prijs is veelal hoger dan 

bij de lentebloeiende bol-op-pot en de concurrentie is groot. De ondernemers zien de markt voor 

zomerbloeiende bol-op-pot dan ook eerder stabiel blijven of eventueel licht afnemen. 
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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. De Nederlandse export naar Polen heeft jaren wel een groei laten zien. 

Na een landenanalyse werd in samenspraak met de KAVB besloten om de Poolse markt als groeimarkt 

voor bol-op-pot eens beter te bekijken. Wat zijn mogelijkheden en bedreigingen voor bol-op-pot in 

Polen? 

 

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

 zomerbloeiende bol-op-pot 

 lentebloeiende bol-op-pot. 

 

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 laat echter een gestage groei 

zien: de consument wil immers direct resultaat. Toch blijft deze groep redelijk klein in termen van 

omzet en volume. Daarnaast kent deze groep van bol-op-pot geduchte concurrenten in het 

verkoopseizoen. 

 

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

detailhandelaren (tuincentra, bouwmarkten, bloemisten). Naast dit detaillistenonderzoek is ook 

onderzoek gedaan onder de Nederlandse detailhandel en Poolse importeurs. Deze rapporten zijn op te 

vragen bij PT onder de nummers: 2009-46 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 Poolse detailhandel en specifiek om inzicht te krijgen in de 

positie en het imago van zomerbloeiende bol-op-pot en de potentie op de Poolse markt.  

 

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

groothandelaren van bol-op-pot. Vervolgens zijn in mei diepte-interviews gehouden met Poolse 

bloemisten, bouwmarkten en supermarkten, In totaal zijn 12 interviews gehouden: 6 in Warschau, 3 in 

Krakow en 3 in Poznan. Er zijn 4 gesprekken met bouwcentra-eigenaren gevoerd, 4 gesprekken met 

een supermarktondernemer en 4 gesprekken met bloemistwinkeliers. 

Alle ondernemers hebben lentebloeiende bol-op-pot in het assortiment. Van de 12 gesprekken, zijn er 

10 gevoerd met ondernemers die beide productgroepen in het assortiment hebben. Het veldwerk is 

door onderzoeksbureau ACE! uitgevoerd. 

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

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. 

 



 

 

 

8  Productschap Tuinbouw © 

 

 

 
 

 



 

 

 

© Productschap Tuinbouw  9 

 

2 Assortiment en ontwikkeling 
2.1 Aanbod lentebloeiende bol-op-pot groter dan zomerbloeiende bol-op-pot 
Alle ondernemers bieden meer lentebloeiende bol-op-pot aan dan zomerbloeiende bol-op-pot. 

Lentebloeiende bol-op-pot is namelijk zeer succesvol: 

- het eerste aanbod aan bloemen na een donkere winter; 

- ideaal om als geschenk te geven; 

- zeer gunstige datum rond de vakantieperiode (Pasen) en een aantal speciale gelegenheden 

(Valentijnsdag, Internationale Vrouwendag en Grootmoederdag); 

- breed assortiment; 

- heeft een sterke decoratieve functie; 

- weinig concurrentie van bijvoorbeeld snijbloemen en perkgoed. 

- Langer houdbaar dan snijbloemen 
Voor de detaillist is de marge op bol-op-pot groter dan op snijbloemen. Er is dus ook een financiële 

reden. 

 

‚De consument is moe na de wintertijd en wil planten in huis halen. Ze zijn uit op zaken die hun huis 

decoreren en opfleuren.‛ 

 

‚Er zijn meer speciale gelegenheden in de lente dan in de zomer.‛ 

2.2 Aanbod bol-op-pot bij bloemisten het kleinst 
De ruime meerderheid van bouwmarkten, supermarkten en bloemisten is tevreden met het huidige 

aanbod van bol-op-pot. De supermarkten en bouwmarkten hebben het grootste aanbod, omdat zij ook 

de meeste ruimte hebben om het hele assortiment te plaatsen. Bloemisten bieden een iets kleiner 

aantal verschillende bol-op-pot aan. Bloemisten klagen dat de concurrentie met de supermarkten en 

bouwmarkten zeer groot is. De prijs is er veelal gunstiger en de planten zien er desondanks goed uit. 

 

Het aanbod lentebloeiende bol-op-pot bestaat (in het algemeen) uit: hyacint, muscari, narcis, tulp, 

krokus, anemoon, allium, iris, amaryllis en in mindere mate sneeuwklokje.  

 
‚Het aanbod in onze bouwmarkt is zeker goedkoper dan bij de bloemist. Er wordt dan ook gretig 

gekocht.‛ 

 

‚In een bouwmarkt is het mogelijk om een groter aanbod uit te stallen.‛ 

 
Het aanbod zomerbloeiende bol-op-pot bestaat in het algemeen uit begonia, calla, dahlia, lelie, 

gladiool en in mindere mate nerine en peonia. Bij zomerbloeiende bol-op-pot zijn consumenten meer 

uit op vernieuwing en moderne producten. De ondernemers vinden het een ideaal product om aan te 

bieden nadat de perkplanten uit de winkel zijn verdwenen. 

 

‚Zomerbloeiende bol-op-pot ziet er goed uit en dat zorgt er voor dat de consument er een heel sterke 

sympathie voor heeft.‛ 

 

‚Consumenten willen graag laten zien dat ze de bol-op-pot gekocht hebben en plaatsen ze zichtbaar op 

het balkon of op het terras.‛ 

2.3 Televisie sterk van invloed op aanbod en vraag 
Het aanbod wordt sterk bepaald door televisieprogramma’s rond het thema tuin, bijvoorbeeld ‘Maja in 

the garden’. Veel consumenten komen naar de winkel om de bol-op-pot te kopen die tijdens het 

programma getoond is. Ook professionele tuinmagazines hebben een belangrijke impact op het 

aankoopgedrag van de consument. 
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2.4 Het aanbod van noviteiten is voldoende 
Algemeen genomen vinden de ondernemers dat er voldoende noviteiten worden aangeboden. In 

supermarkten of bouwmarkten zijn noviteiten zeer welkom, want er is voldoende ruimte om ze in het 

aanbod op te nemen. Bloemisten moeten echter keuzes maken aan de hand van de ruimte die zij ter 

beschikking hebben. 

 

Noviteiten in het assortiment zijn van groot belang. Ze zorgen klantenbinding, trekken nieuwe klanten 

aan en stimuleren de verkoop. Wel geven de ondernemers aan dat informatie en het verhaal achter de 

plant van belang is bij het introduceren van noviteiten.  

 
‚Informatie over noviteiten is net wat de consument nodig heeft om hem aan te zetten de nieuwe 

producten eens te proberen.‛ 

 

‚Vorig jaar kochten we voor het eerst lelies uit Nederland, 5 bollen in een pot en vol met knoppen. De prijs 

was veel hoger, maar alles werd uitverkocht.‛ 
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3 Inkoopstrategie 
3.1 Inkoop gestoeld op vier peilers 
De inkoopstrategie is een proces dat niet volgens een bepaalde wetmatigheid gebeurt. De 

belangrijkste peilers waarop de inkoop(planning) wordt gebaseerd, zijn: 

- de verkoop in de afgelopen jaren 

- gebaseerd op eigen ervaring, eigen gevoel; 

- de huidige vraag van de consument; 

- impulsief op het moment van inkoop. 
 

‚Op het moment van aankoop zien we bepaalde bol-op-pot en dan kiezen we op dat moment om ze mee 

te nemen.‛ 

 

‚Voor belangrijke dagen zorg ik dat de winkel goed vol staat en er een mooi aanbod is om uit te kiezen.‛ 

3.2 Belangrijkste inkoopcriterium is prijs 
De meest belangrijke inkoopcriteria zijn prijs, kwaliteit, beschikbaarheid, potmaat, bolmaat, kleur, 

rijpheidstadium, trendy en opvallendheid. Enkelen geven aan dat de verpakking en het etiket er ook 

goed moeten uitzien om de aandacht van de consument te trekken.  

 

Aangezien de inkoop van bol-op-pot vaak gebeurt op het moment dat er nog geen bloem te zien is, 

wordt de kwaliteit vooral bepaald door een combinatie van de volgende factoren: 

- de bol-op-pot moet er goed en gezond uitzien; 

- mooie, sterke bladeren hebben; 

- aangeleverd voordat ze in bloei staan; 

- assortiment moet er gelijk uitzien om mooi te kunnen plaatsen in de winkel; 

- levensduur; 

- mooi in de knop zitten; 

- vrij van ziekten en plagen; 

- de hoeveelheid bollen in één pot. 
 

‚Consumenten verwachten dat de bloem er uiteindelijk uitziet zoals op de foto.‛ 

 

‚De planten moeten er mooi en stralend uitzien, met sterke bladeren en een sterke bloem.‛ 

 

‚De versheid van de plant moet de consument aanzetten tot aankoop.‛ 

3.3 Loyaliteit naar Poolse kwekers 
Het land van herkomst is een inkoopcriterium dat belangrijk is bij bloemisten en tot op een iets lager 

niveau voor supermarkten en bouwmarkten, die voornamelijk lentebloeiende bol-op-pot verkopen. 

Veel detaillisten hebben een spontane loyaliteit naar de lokale Poolse producent. De grote meerderheid 

weet dat de kwaliteit minder is, maar wil de lokale economie steunen. 

 

‚Bloemen uit Polen zijn meer natuurlijk, de bol-op-pot uit Nederland lijken ‘te’.‛ 

 

‚Ik steun de Poolse economie.‛ 
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3.4 Bloemisten vaak ontevreden over aanbod op groothandelsmarkt 
Ook de beschikbaarheid van de bol-op-pot is van groot belang. Supermarkten en bouwmarktketens 

hebben meestal een centrale inkoop met overeenkomsten over grote hoeveelheden. Bij hen is er dan 

ook zelden een probleem van aanlevering. Als dit toch zo zou zijn, kunnen zij zonder hoge kosten extra 

inkopen. 

 

Bloemisten die hun aankopen zelf doen op de 

groothandelsmarkten zijn veelal ontevreden over het 

aanbod ten opzichte van hun vraag. Ze zijn afhankelijk 

van het aanbod dat op dat moment op de 

groothandelsmarkt staat. Het gebeurt dat men bepaalde 

zaken niet kan inkopen. En als de vraag groter is dan het 

aanbod heeft men een probleem. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Poolse detaillisten tevreden met aanleverperiode Nederlands product 
De inkoop van bol-op-pot concentreert zich rond februari, maart en april. Bij sommige super- en 

bouwmarkten start het proces iets vroeger. Bij ondernemers die zomerbloeiende bol-op-pot 

aanbieden, loopt de inkoop door tot in de zomer. 

 

Specifiek voor Nederland heeft niemand problemen met de aanleveringperiode: 

- Nederland loopt een aantal weken voor op Polen, dit is een voordeel;  
- inkopen vinden plaats vanaf de late winter tot de vroege herfst. 

Groothandelsmarkt  Bronisze 
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4 Verkoopstrategie 
4.1 Verkoop over de laatste jaren van lentebloeiende bol-op-pot was goed 
In de huidige markt ziet de meerderheid van de bloemisten de markt van lentebloeiende bol-op-pot als 

stabiel, sommigen hebben zelfs een stijging gerealiseerd. De toename in de markt schrijft men 

voornamelijk toe aan een toename in communicatie en aanbod. 

 

‚Er wordt steeds meer reclame gemaakt rond bol-op-pot.‛ 

 

‚Het assortiment van bol-op-pot neemt steeds toe.‛ 

 

‚Ik heb de planten op een andere plaats in mijn winkel gezet en de verkoop is gestegen.‛  

 

‚Het product blijft succesvol. Als mensen door de economische situatie geen geld hebben voor grote 

aankopen, kopen ze toch bol-op-pot. Het heeft grote impact op hun humeur.‛ 

4.2 Verkoop zomerbloeiende bol-op-pot stabiel tot lichte daling 
In tegenstelling tot de positieve verkoopontwikkelingen bij lentebloeiende bol-op-pot, hebben de 

verkopen van zomerbloeiende bol-op-pot het wat minder goed gedaan. De verkopen bleven de 

afgelopen jaren stabiel of namen licht af.  

 

De ondernemers bij wie de verkopen stabiel bleven, zien dit niet als een achteruitgang maar eerder als 

een bevestiging dat dit marktsegment populair blijft. De afname in de markt wijt men voornamelijk 

aan het groeiende aanbod aan snijbloemen. Het assortiment aan snijbloemen is groter en er bestaat 

een gevoel dat de waarde voor het geld hoger is. Daarnaast is er zware concurrentie van perk- en 

balkonplanten. 

 

“De lente is beter dan de zomer, we blijven op dat moment meer consumenten hebben.” 

 

“Onze markt is zeer populair. Ondanks dat consumenten meer in onze andere afdelingen 

kopen, komen ze hier wel voorbij en nemen wat mee. De uitgaven zijn klein.” 

 

 “Consumenten die in de stad wonen hebben vaak te weinig tijd om voor deze planten te 

zorgen, je kunt het zien aan de afname van het aantal balkonplanten.” 

 

“Zomerbloeiers op pot hebben veel concurrentie van perkplanten en balkonplanten.” 

 

4.3 Verkoopprijs ligt vast 
Bij grotere supermarkten en bouwmarkten wordt de verkoopprijs meestal centraal bepaald. Bij 

bloemisten wordt de prijs veelal bepaald vanuit jarenlange ervaring. Ook zijn bij de bloemist de marges 

vaak seizoensgebonden of wordt er vergeleken met de naburige detaillisten. Een populaire bol-op-pot 

wordt vaak iets goedkoper aangeboden. 

 

De verkoopprijs ligt min of meer vast, maar men speelt wel in op de situatie van het moment. 

Voorbeelden hiervan zijn: als een partij plotseling snel verwelkt, als de verkoop goed loopt en als men 

de inkoop heeft kunnen doen tegen een zeer gunstige prijs. 
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4.4 Presentatie in de winkel moet aandacht trekken 
Er wordt alles aan gedaan om de aandacht van de consument op bol-op-pot te vestigen. Wel is het zo 

dat bloemisten minder mogelijkheden zien om het aanbod opvallend te presenteren vanwege 

ruimtegebrek. Er wordt zeker één en ander op de toonbank bij de kassa geplaatst. Als het mogelijk is, 

wordt er een afzonderlijke plaats in de etalage voorzien waar de bol-op-pot op een attractieve en 

decoratieve manier worden opgesteld. 

 

Supermarkten en bouwmarkten trekken de aandacht door de bol-op-pot op strategische plaatsen te 

zetten: bij de ingang of op goed zichtbare plaatsen. Tijdens de bloeiperiode worden de bol-op-pot vaak 

bij de kassa/uitgang geplaatst. Toch kan er nog veel verbeteren aan de opvallendheid en 

aantrekkelijkheid van de presentatie. Hieronder enkele voorbeelden van  dahlia’s en begonia’s bij een 

bouwmarktketen.  

 

         

 

 

 

4.5 Problemen op de winkelvloer 
Ongeveer de helft van de ondernemers ervaart regelmatig problemen met bol-op-pot in de winkel: ze 

gaan te snel open, de sierwaarde is van korte duur of ze worden lelijk van kleur. 

Een gekoelde ruimte zou uitkomst bieden. Wat bloemisten betreft ziet men meer en meer winkels die 

airconditioning hebben. 

 

‚Het zou een oplossing zijn als de leverancier de slechte planten wil terugnemen.‛ 

 

4.6 Gebruik bol-op-pot voor binnen EN buiten 
Alle detaillisten geven aan dat bol-op-pot worden ingekocht voor zowel binnen als buiten. De 

meningen verschillen echter over de geschiktheid om bepaalde soorten binnen of buiten te zetten. 

Hyacint, krokus en lelie worden vaak als geschikte planten voor binnen en buiten gezien. Dahlia en 

gladiool ziet men meer voor buitenhuis, terwijl men amaryllis vooral voor binnen geschikt vindt. De 

andere belangrijke bol-op-pot, vooral muscari, narcis, tulp, anemoon en allium, vindt men geschikt 

voor zowel binnen als buiten. Bouwmarkten sturen het aanbod iets meer aan op buitenhuis gebruik en 

de bloemisten meer op binnenhuis. 

 

4.7 Stabiele toekomst voor de lentebloeiende en zomerbloeiende bol-op-pot 
De inschattingen voor de toekomst zijn voor zowel lentebloeiende als zomerbloeiende bol-op-pot 

voorzichtig. De ondernemers zijn zich ervan bewust dat de economische crisis impact kan hebben op 

de verkoop. Maar de koop van voornamelijk lentebloeiende bol-op-pot door de consument is zo sterk 

een gewoonte geworden, dat de detaillisten niet verwachten dat de impact groot zal zijn. 

 

De presentatie van bol-op-pot is voor verbetering vatbaar 
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Een deel van de detaillisten, voornamelijk de grote retailers, gelooft zelfs dat de verkoop nog gaat 

stijgen. Bloemisten zijn eerder afwachtend en willen eerst zien wat de verdere impact van de 

economische recessie teweeg zal brengen. 

 

Aangezien zomerbloeiende bol-op-pot meer als een luxe artikel gezien wordt, gelooft de detaillist dat 

consumenten hierop wel zullen gaan besparen in deze tijd van recessie. 

De ondernemers zien de sector dan ook eerder stabiel blijven of eventueel licht afnemen. 
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5 Concurrentieanalyse 
5.1 Nederlandse kwaliteit is goed, er zijn aandachtspunten 
De kwaliteit van het Nederlands product is zeer goed en het aanbod groot, breed en continue 

vernieuwend. Ook levert Nederland exotische soorten die in Polen niet kunnen groeien.  

 

Een aantal aandachtspunten is echter gegeven: 

- het zou goed zijn om de planten in mooiere potten aan te bieden; 

- soms komt er een partij met plagen en ziekten; 

- soms zijn er problemen met de houdbaarheid; 

- de bol moet op zijn plaats blijven zitten; 

- het water mag niet uit de pot lopen. 
 

Voor De Poolse bol-op-pot: 

- de planten ogen frisser; 

- hebben lokaal een goed aanbod; 
Maar:  

- hebben een klein assortiment; 

- is van mindere kwaliteit; 

- er zijn weinig nieuwe ontwikkelingen. 
 

Er wordt door de detaillist totaal niet nagedacht of alle producten ook echt uit Nederland zelf komen. 

De detaillist ziet dit eerder als een vast gegeven en is daarbij niet betrokken of dit al dan niet zo is. 

 

“Een groter aanbod, veel noviteiten, dat trekt consumenten aan” 

 

“De Poolse markt is van nature conservatief. Als er noviteiten op de markt gebracht worden, 

moeten deze ondersteund worden met het nodige promotiemateriaal” 

 

“Poolse bollen zijn meer voorspelbaar. Je geeft ze water en je weet precies hoelang ze 

houdbaar zijn” 

5.2 Nederlandse leveranciers worden als duur gepercipieerd 
De tevredenheid over Nederlandse leveranciers is zeer groot. Het belangrijkste probleem is dat 

Nederland (te) duur is. Maar de detaillist weet ook dat kwaliteit zijn prijs heeft en transport een 

belangrijk aandeel in de kosten is. 

 

Er is enige vorm van kritiek op het transport vanuit Nederland door de leverancier: 

- het is duur; 

- de koeling is niet altijd perfect, wat de houdbaarheid beïnvloed; 

- de verpakking is niet altijd van goede kwaliteit; 

- door veel water te geven wordt het een vuile boel. 
 

De suggesties ter verbetering zijn, naast prijs: 

- meer contact tussen leverancier en afnemer; 

- meer keuzemogelijkheden wat betreft aantal bollen in één pot; 

- meer aandacht voor temperatuur tijdens het transport; 

- planten aanbieden die er niet zijn op de Poolse markt; 
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5.3 Geen onderlinge concurrentie lentebloeiende en zomerbloeiende bol-op-pot 
De twee categorieën van bol-op-pot (lente en zomer) zijn op zich geen concurrenten van elkaar, omdat 

ze elkaar in het seizoen opvolgen. 

 

Het zwakste punt van lentebloeiende bol-op-pot is dat de bloeiperiode kort is, met name binnenshuis. 

Enkelen menen dat de kwaliteit van de bol niet altijd van het juiste niveau is. 

 
‚Als je deze planten op een warme plaats in huis zet, bloeien ze maar heel kort‛ 

 

Zomerbloeiende bol-op-pot wordt heel anders ervaren door de consument. De belangrijkste voordelen 

van deze categorie zijn: 

- zeer lange bloeiperiode (zelfs tot in de herfst); 

- zeer groot aanbod aan kleuren; 

- prijs is prima acceptabel; 

- vragen weinig onderhoud; 

- sluiten aan op het seizoen van de lentebloeiende bol-op-pot. 

 

Het nadeel van zomerbloeiende bol-op-pot is: 

- het zijn voornamelijk één seizoensplanten; 

- gebrek aan regelmatige nieuwe aanvoer; 

- concurrentie van snijbloemen en perkplanten is groot; 

- het aanbod van snijbloemen en perkplanten is veel groter; 

- snijbloemen en perkplanten zijn goedkoper; 

- consumenten weten onvoldoende van de verzorging. 
 

De elementen die de zwakten van de zomerbloeiers bepalen hebben weinig met de plant zelf te 

maken, maar eerder met de concurrentie in de markt en opleiding van de consumenten om zo planten 

langer te kunnen houden.  

 
‚Sommige consumenten gooien de plant weg zodra hij uitgebloeid is, maar soms komt er nog een tweede 

bloeiperiode‛ 

5.4 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 hienaast die genomen is in een bekende 

bouwmarktketen. Hier is te zien dat de ornithogalum en 

de eucomis tussen andere bloeiende kamerplanten als 

kalanchoë, potgerbera en potroos gepresenteerd staan.  

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 individuele planten in de 

aandacht te zetten met hun eigen unieke 

eigenschappen? Ornithogalum en eucomis tussen andere  

bloeiende kamerplanten 
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5.5 Perkgoed belangrijke concurrent van zomerbloeiende bol-op-pot 
Zoals gezegd zijn perkplanten de grootste concurrent van zomerbloeiende bol-op-pot. De grootste 

voordelen van de zomerbloeiende bol-op-pot ten opzichte van perkplanten zijn dat ze minder water 

nodig hebben en dat ze de mogelijkheid bieden om te groeien over verschillende seizoenen heen.  

 

Er is wel een aantal ongemakken voor de consument zelf, volgens de ondernemer: 

Polen heeft geen ideaal klimaat om de zomerbloeiende bol-op-pot lang vers te houden. Daarbij 

verwelken de bloemen van de bol-op-pot sneller dan die van perkplanten en andere bloeiende 

potplanten volgende de ondernemers. En als de consument de bol-op-pot wil overhouden, moet hij wel 

de juiste zorg geven en voldoende kennis hiervan hebben. 

5.6 Potmaat als concurrentieel element 
De potmaten die zowel voor lentebloeiende bol-op-pot als zomerbloeiende bol-op-pot worden 

genoemd, lopen zeer sterk uiteen. De maten variëren van 8 cm, naar 10 - 12 cm, rond de 15 cm, 17 cm 

tot 20 cm. Hierbij is geen duidelijk verschil wat betreft de zomerbloeiende en lentebloeiende bol-op-

pot. 

 

Deze range duidt op een zekere onwetendheid, maar in grote mate op een gebrek aan betrokkenheid. 

Het is zo dat de bloemisten de bollen verpotten en opnieuw samenstellen naargelang de wens van de 

consument. Super- en bouwmarkten schenken er weinig aandacht aan, omdat ze weten dat de 

consumenten de bol-op-pot vaak zelf gaan verplanten. Over het algemeen is het geen element 

waarmee men zich wil onderscheiden van de concurrentie. Alle detaillisten zijn tevreden met het 

huidige aanbod. 
 

‚De kleine potten zijn handig als je zelf je eigen samenstellingen wilt maken‛ (bloemist) 

 

‚Een hyacint valt heel snel om, als je ze alleenstaand verkoopt zou de pot wel wat groter mogen zijn‛ 

5.7 Verpakking zo simpel mogelijk houden 

Idealiter zou de helft van de ondernemers graag willen dat de verpakking iets extra’s heeft, zoals 

potten in dezelfde kleur als de bloem, glas, keramische potten en kleurfolie. Maar dit betekent ook een 

hogere prijs en dit levert volgens de bloemist een te hoge verkoopprijs op. Bloemisten maken zelf 

arrangementen met hun eigen materialen. De kentering kan alleen ontstaan als de prijs significant 

daalt. De toepassing met toegevoegde waarde kan wel rekenen op interesse vanuit supermarkten en 

bouwmarkten, mits de prijs acceptabel blijft 

 

De tevredenheid over het assortiment aan producten met een toegevoegde waarde vanuit de 

Nederlandse markt is voldoende. Iedereen erkent dat het aanbod groot en voldoende is. 

 
‚De materialen volgen de trends in de markt‛ 

 

‚Het assortiment is zeer groot, maar blijft té duur voor mijn winkel‛ 

 

‚Ik merkte laatst dat ze potten hadden met lammetjes in de lente‛ 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
Geconcludeerd kan worden dat er in Polen kansen liggen voor Nederlandse bol-op-pot. De Nederlandse 

bollensector dient een aantal zaken op te pakken wat betreft (in chronologische volgorde): 

1) Kwaliteit en product 

2) Communicatie (consument en handel) 

3) Promotie en presentatie 
 

1. Kwaliteit en product 

Kwaliteit is de basis van elke beslissing. De Nederlandse leveranciers dienen rekening te houden met 

de voorwaarden die de Poolse markt stelt: het product moet er goed uitzien en de bol dient gezond te 

zijn. Daarnaast zijn aspecten als houdbaarheid, uniformiteit en vrij van ziekten en plagen van belang.  

 

Puntje van kritiek is de hoeveelheid bollen in één pot. Soms vindt men het aantal te weinig. Hierover 

dient meer onderling contact tussen leverancier en klant plaats te vinden. Ook het transport laat soms 

te wensen over: duur, de koeling is niet altijd even goed, de verpakking is niet naar wens en de bollen 

krijgen teveel water mee. 

 

2. Communicatie 

Naar de Poolse handel dient duidelijk gecommuniceerd te worden dat er een voldoende groot aanbod 

van noviteiten bestaat. Noviteiten zijn van uitermate groot belang. Het trekt nieuwe klanten aan en 

bovendien zetten noviteiten consumenten aan tot koop. Het kan tevens onderscheidend vermogen 

opleveren ten opzichte van concurrentaanbieders. 

 

Detaillisten spreken de wens uit om het aanbod beter af te stemmen op de vraag. Belangrijk hierbij is 

dat detaillisten voldoende zicht hebben op beschikbare assortiment. Dit is niet altijd het geval. 

Bijvoorbeeld bloemisten die hun aankopen zelf doen op de groothandelsmarkten zijn veelal 

ontevreden over het aanbod ten opzichte van hun vraag: ze kunnen alleen kopen wat er op de 

groothandelsmarkt beschikbaar is en weten niet wat nog meer beschikbaar is. 

 

Communiceer wat de verschillende mogelijkheden zijn voor de detaillist wat betreft arrangementen en 

toegevoegde waarde. Ook het gebruik voor zowel binnen als buiten kan worden benadrukt.  

 

Het Nederlandse seizoen loopt voor op dat van Polen. Dit betekent dat de Nederlandse sector die 

voorsprong kan benutten in de communicatie richting Polen. Wel heerst er enige loyaliteit bij de 

detaillisten ten aanzien van het Poolse product.  

 

Naar de Poolse consument dienen de sterke punten van lentebloeiende bol-op-pot in de communicatie 

benadrukt te worden (aantrekkelijk geprijsd, breed scala aan kleuren, voorjaarsgevoel, kan ze later in 

de tuin planten, zeer decoratief en overal verkrijgbaar). Over zomerbloeiende bol-op-pot dient anders 

gecommuniceerd te worden, die worden anders beleefd. Zomerbloeiende bol-op-pot is trendy, heeft 

een hoge decoratieve waarde en de consument wil (en kan) er indruk mee maken. Maar ook de andere 

sterke kanten dienen belicht te worden (zeer lange bloeiperiode, groot aanbod in kleuren, acceptabele 

prijs en onderhoudsvriendelijk). Ook moet goed gekeken worden of er voor de hele productgroep 

promotie moet worden gemaakt, of dat het verstandiger is om per individuele zomerbloeiende bol-op-

pot promotie zal worden opgezet. De zomerbloeiers-op-pot hebben minder gemeen met elkaar dan 

lentebloeiende bol-op-pot en zijn juist  zeer onderscheidend. 

 

Zomerbloeiende bol-op-pot heeft meer concurrenten dan lentebloeiende bol-op-pot. Vooral perkgoed 

is in Polen een geduchte tegenstander. Maar er zijn ook elementen die de ‚zwakte‛ van de 

zomerbloeiers bepalen die weinig met de plant zelf te maken hebben: de kennis en ‚opleiding‛ van de 
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consumenten om deze bol-op-pot langer te kunnen houden. Richting consument zal er dus vooral op 

inhoud gecommuniceerd moeten worden. Op die manier kunnen de huidige vragen makkelijk en 

eenvoudig beantwoord worden. Er is in ieder geval behoefte om meer te weten over waterbehoefte, 

standplaats, bloeiduur, onderhoudstips, mogelijkheid tot verplanten en meststoffengebruik. De 

toename in de markt van zomerbloeiende bol-op-pot is volgens de Poolse detaillisten grotendeels toe 

te schrijven aan de toename in communicatie. Communicatie werkt dus. 

 

3. Promotie en presentatie 

Promotie maken op veel verschillende niveaus lijkt het motto voor komend seizoen in Polen: op tv, via 

vak- en consumentenbladen. Maar ook via posters, POS materiaal en verpakkingsmateriaal om het zo 

attractief mogelijk te kunnen presenteren (waarbij de kosten onder controle gehouden worden). 

Belangrijk is dan wel dat de kwaliteit en communicatie voldoen aan de wensen en behoeften van de 

Poolse markt. 

 

De presentatie in de winkel moet aanvullend op de promotie en communicatie de aandacht van de 

consument trekken. Maar die presentatie in Polen gebeurt vandaag de dag op een zeer traditionele 

manier en is weinig vernieuwend. De opstelling is van groot belang, zien doet immers kopen. De 

detaillisten dienen tips gegeven te worden waar en hoe een meest optimale bol-op-pot presentatie 

gemaakt kan worden. Deze tips dienen dusdanig gepresenteerd te worden, dat iedereen er makkelijk 

en snel toegang toe kan krijgen.  
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