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Naast sparen of een kleine verbouwing is ook 
de tuin een gewild bestedingsdoel voor het 
geld dat particulieren tijdens deze coronacrisis 
in hun broekzak brandt. Volgens het GfK gaven 
consumenten in 2020 bijna 2 miljard euro uit 
aan hun tuin, 20 procent meer dan een jaar 
eerder. En als de beslissing wordt genomen om 
de tuin aan te pakken, moet het meteen groot 
en imposant zijn. Geduld mag een schone zaak 
zijn, maar niet als het om de tuin gaat; men 
wil er meteen van kunnen genieten. Het is dus 
niet vreemd dat dit heeft geleid tot schaarste 
van plantgoed en fors hogere prijzen. Temeer 
omdat ook de buitenlandse markten hard trok-
ken aan het Nederlandse product.

Tuinhout
Hetzelfde is te zien bij de prijsontwikkeling van 
tuinhout. Een hovenier die we spraken, ver-
telde dat douglashout bij zijn vaste leverancier 
in enkele weken tijd 20 procent duurder was 
geworden. ‘En doordat de Chinezen wereld-
wijd veel tuinhout opkochten, kwam daar nog 

eens 20 procent bij. Als ik een tuinverblijf van 
6 bij 3 meter aanleg, compleet met heater en 
elektriciteit, wordt het steeds moeilijker om de 
aanneemsom beneden de vijf cijfers te houden.’ 
We vroegen een aantal hoveniers wat zij bij 
hun vaste leverancier moeten betalen voor hun 
plantgoed. Dat hebben we zo breed mogelijk 
vergeleken met oudere offertes van dezelfde 
soorten.

Opvallend
Niet alle planten werden duurder; good old 
Gleditsia en Clematis durandii werden juist 
goedkoper. Bij de laatste soort verschilden de 
prijzen bij de kwekers nogal. De duurste zat op 
9,75 euro; de goedkoopste aanbieder rekende 
5,25 euro. De haagplant Carpinus betulus laat 
ook een behoorlijke prijsstijging zien: ten 
opzichte van vorig jaar wordt daar 1 euro extra 
voor neergeteld. De andere heggenvormer in 
ons overzicht, de gewone beuk of Fagus sylva-
tica, steeg daarentegen ‘slechts’ 7 procent in 
prijs. Insiders melden wel dat de beuk al eerder 
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de weg naar boven had ingezet. In 2021 wordt 
daar gemiddeld 80 cent voor betaald, terwijl 
dat in 2018 nog 65 cent was. De steeneik, 
Quercus ilex, mét raamwerk, maakte ook een 
behoorlijke prijzensprong. Voor deze boom, die 
meestal uit Italië komt maar ook steeds meer in 
eigen land wordt aangeplant, ben je nu bijna 
90 procent meer kwijt dan in 2020. Vergelijken 
we dat met 2018, dan is de stijging nog veel 
hoger: maar liefst 185 euro meer in vier jaar tijd.

ACTUEEL
2 min. leestijd

Winkelmandje met plantgoed
Dit vakblad vroeg bij een aantal bevriende 
hoveniers oude offertes uit 2020, 2019 
en 2018 op. Aan de hand hiervan werd 
een min of meer standaard winkelmandje 
samengesteld, waarbij we de prijsontwik-
keling van 2020 op 2021 meenamen. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
prijzen van 2021 werden opgevraagd 
aan het einde van het seizoen; de ver-
wachting is dat de prijzen nog een kleine 
spurt zullen maken. Dat blijkt ook wel uit 
de ontwikkeling van de prijs van Prunus 
laurocerasus ‘Rotundifolia’ over het seizoen 
2020-2021: die ging van 24 euro in oktober 
2020 naar 32 euro in februari 2021.

Prijzen plantgoed 2021 vs 2020        
Plantnaam    Aantal  maatvoering       2020   2021**)   Prijsstijging
        
Salvia nemorosa 'Mainacht'  300 Pot 9        € 1,00      € 300,00 € 1,02 € 306,00  2%
Aster macrophyllus 'Twilight'  200 Pot 9        € 1,16      € 232,00 € 1,50 € 300,00  29%
Carpinus betulus    800 125/150 cm      € 1,26      € 1.008,00 € 2,40 € 1.920,00 90%
Fagus sylvatica   4.000 60/80 cm       € 0,75      € 3.000,00 € 0,80 € 3.200,00 7%
Spirea japonica    200 15-20 cm. Pot 11      € 1,13      € 226,00 € 1,20 € 240,00  6%
Rosa RUGBY   250 Eigen wortel       € 3,25      € 812,50 € 3,80 € 950,00  17%
Acer griseum   16 200/250 container       € 60,00      € 960,00 € 179,00 € 2.864,00 198%
Tilia x europea    10 14/16       € 75,00      € 750,00 € 77,50 € 775,00  3%
Quercus Ilex   5 10-12 met raamwerk     € 140,00   € 700,00 € 264,00 € 1.320,00 89%
Fraxinus excelsior 'Atlas' /    7 16-18, draadkluit      € 95,00      € 665,00 € 113,00 € 791,00  19%
Fraxinus pennsylvanica  
Gleditsia triacanthos 'Skyline'  /   5 12-14 draadkluit      € 135,00    € 675,00 € 131,00 € 655,00 - 3%
'Shademaster' 
Clematis 'Durandii'   30 80-100 cm container     € 9,50      € 285,00 € 9,00 € 270,00 - 5%
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'  25 175-200 draadkluit      € 22,00      € 550,00 € 32,00 € 800,00  45%
        
PRIJS MANDJE             € 10.163,50  € 14.391,00 42%
        
**)Gemiddelde van vier toeleveranciers

Prunus laurocerasus Sofia Prijzen gingen het sterkst omhoog bij haag- en tuinplanten 

die een tuin meteen aankleden (fotocredits BENS Young Plants)


