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Deze rapportage bevat informatie zoals bekend op donderdag 10 december 16.00.

Hoewel deze rapportage met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan het

voorkomen dat de actuele situatie in een bepaald land of regio anders is dan hier

weergegeven. Aan deze rapportage kunnen geen rechten ontleend worden.



Bloemen- en plantenverkoop per land Europa

B : Bloemist

S : Supermarkt

T : Tuincentrum

: Geen verkoop

: Beperkte verkoop

: Vrije verkoop

Legenda
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Actuele info over transport in Europa: 

https://www.tln.nl/coronavirus-en-

landeninformatie/

B S T
Schotland

B S T

B S T
Wales

B S T
Engeland

B S T
Noord-Ierland

¹ In Italië gelden er beperkingen voor bloemisten die zijn die gevestigd zijn in bepaalde winkelcentra en markthallen. Zie verder 

landeninformatie Italië.

https://www.tln.nl/coronavirus-en-landeninformatie/


Nederland

Lockdown

• Gedeeltelijk

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• In de persconferentie van dinsdag 8 december heeft premier Mark Rutte een sombere boodschap voor kerst: meer dan drie gasten thuis voor het diner zit er niet 

in. Ook de horeca blijft dicht. Sterker nog: Rutte sluit niet uit dat er nog verscherpingen gaan komen in aanloop naar de kerstdagen. (Bron: AD, 8-12-2020)



Duitsland  
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 27%

• Planten: 26%

Lockdown

• Status 10 december 2020: Gedeeltelijk,  niet gericht op retail maar op beperken van vrije tijdsbesteding en contacten aldaar. In sommige deelstaten extra 

maatregelen boven op de federale maatregelen. Die zijn meer gericht op contactberoepen bijv. De regels zijn voornamelijk gericht op het beperken van contact in 

de vrije tijd. Zo worden bioscopen, bars en zwembaden voor een maand gesloten. Ook mogen er geen grote evenementen plaatsvinden en er mag geen publiek 

bij sportwedstrijden. Verder zijn publieke gebouwen gesloten. Dit alles kan impact hebben op de sierteeltsector met name qua producten voor events en op 

locatie van de gesloten bedrijven en instellingen. Deze gedeeltelijke lockdown duurt zeker tot na 20 december. Duitsland is voornemens om na de kerstperiode 

een volledige lock-down te voeren omdat het aantal besmettingen stijgt. Maar de details zijn nog niet bekend en kunnen per deelstaat verschillen. Ook niet of dit 

voornemen daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Voorlopige periode vanaf 24 december tot 10 januari is benoemd. De kerstvakantie wordt al het ware met een 

week verlengd is o.a. het idee.

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• Hier is federaal en per deelstaat een overzicht te vinden van de maatregelen. Er is een verwijzing naar de corona virus pagina’s van de betreffende deelstaten 

waarop de verordeningen worden weergegeven. Vooralsnog met name doorzetten federale maatregelen, opsomming gesloten bedrijven en instellingen alsmede 

afwijkende regels voor contactberoepen: Veelgestelde vragen over het coronavirus in Duitsland | RVO.nl | Rijksdienst

• Duitsland heeft woensdag 18 november een nieuwe coronawet aangenomen die de regering meer mogelijkheden geeft om zonder toestemming van het 

parlement bij infectiegevaar in te grijpen. Sluiting van horeca voor een maand met mogelijke verlening is een van de crisismaatregelen.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-duitsland#:~:text=Overzicht%20Duitse%20deelstaten%20en%20coronamaatregelen%20%20%20,Coronavirus%20in%20Bremen%20%2012%20more%20rows%20


Verenigd Koninkrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 16%

• Planten: 10%

Lockdown

• Engeland: Einde Lockdown op 2 december

• Wales: Einde Firebreak Lockdown op 9 November; Nog wel aangescherpte COVID maatregelen.

• Schotland: Gedeeltelijke lockdown: vanaf 20 november verschuiven er 11 regio’s naar level 4 (hoogste level): t/m 11 december mogen daar alleen 

essentiële winkels en outdoor retail open. 10 van de 32 regio’s zitten op level 3; de rest eronder. 

• Noord-Ierland: Circuit Breaker Lockdown: Nieuwe Circuit Breaker Lockdown maatregelen vanaf 27 november tot 11 december. 

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: 

• Engeland: Open

• Wales: Open

• Schotland: In 11 regio’s dicht (m.u.v. outdoor retail en outdoor markten) tot 11 december

• Noord-Ierland: Dicht (m.u.v. cornershops) tot 11 december

• Supermarkt: 

• Engeland: Open

• Wales: Open

• Schotland: Open

• Noord-Ierland: Open

• Tuincentrum: 

• Engeland: Open

• Wales: Open

• Schotland: In 11 regio’s mogen alleen de outdoor tuincentra open tot 11 december

• Noord-Ierland: Open



Verenigd Koninkrijk (vervolg)

Belangrijke artikelen/informatie

• Het Corona massa vaccinatieprogramma is op 8 december begonnen in de UK. De eerste 800.000 doses zullen de komende weken worden toegediend. Tegen 

het einde van de maand worden er nog eens vier miljoen doses verwacht. (Bron: BBC, 8-12-2020)

• Vanwege stijgende besmettingscijfers in Wales zijn er additionele maatregelen ingesteld vanaf 4 december. Restaurants, cafés, bars en pubs moeten om 6.00 

p.m. sluiten en er mag geen alcohol worden geschonken. De entertainment sector en indoor toeristen attracties moeten sluiten. (Bron: gov.wales , 4-12-2020)

• Vanaf 11 december komen de 11 regio's die in level 4 zaten weer in level 3 in Schotland. Dit betekent dat hier de winkels restaurants en pubs weer open mogen. 

De regio's die nu onder level 3 vallen komen dan in level 2. (Bron: BBC, 8-12-2020)

• Niet-essentiële winkels mogen vanaf 11 december weer open in Noord-Ierland. Hiermee eindigt de twee weken durende circuit-breaker lockdown op 11 

december. Restaurants, cafés en hotels mogen ook weer open (met aanvullende maatregelen), maar moeten welke dag om 11.00 p.m. sluiten. Pubs die geen 

eten serveren moeten dicht blijven. (Bron: www.retailgazette.co.uk, 4-12-2020)

• Het Lagerhuis heeft ingestemd met het nieuwe regionale tier-systeem met 3 niveaus van restricties in Engeland (zie ook Covid agri report 2.5). 99 procent van 

de Engelse bevolking zit daarom sinds 2 december in de twee hoogste tiers, met Londen in tier 2. (Bron: Landbouwattaché Netwerk Ministerie van LNV, 03-12-

2020)

• Volgens het Barometer van het Trade-rapport van de Garden Center Association (GCA) zijn de verkopen van kamerplanten in de UK in Oktober 2020 met 48% 

gestegen tov oktober 2019. Er wordt uitgegaan dat dit veroorzaakt wordt doordat mensen hun huis wilden opfleuren ivm de lockdown maatregelen, het feit dat 

men meer vrije tijd zou hebben en doordat mensen meer vanuit huis werken.  Ook komen kamerplanten steeds meer voor in lifestyle magazines. Ook de verkoop 

van tuinplanten steeg met 34,5%. (Bron: floraldaily.com, 29-11-2020)



Frankrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata):

• Bloemen: 13%

• Planten: 13%

Lockdown
• Beëindiging lock down in 3 etappes:

• Vanaf 28/11/2020: winkels mogen weer open tot 21 u, met inachtneming van afstand regels (max. 1 persoon per 8m2); ; dienstverlening/bezorging aan huis 
toegestaan

• Vanaf 15/12/2020 einde lock down, met behoud van avondklok, mits de doelen gerealiseerd worden.
• Etappe 3: nog niet bekend

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Vanaf 28 november open
• Supermarkt: Open (*) 
• Tuincentrum: Vanaf 28 november volledig open

(*) Bloemen en planten wordt niet expliciet genoemd in de versoepelingsmaatregelen. We gaan ervan uit dat de beperkingen hiervoor vanaf 28 november ook 
ophouden. 

Belangrijke artikelen/informatie
• Oproep Mikael Mercier President van Val’Hor aan Franse overheid: "We kunnen vandaag geen 500 miljoen euro investeren zonder de zekerheid te hebben dat 

we onze productie morgen kunnen verkopen! “ Franse professionals in tuinbouw, bloemisterij en landschap eisen de onmiddellijke classificatie van planten als een 
basisproduct, om te voorkomen door dat dat deze Franse sector wordt opgeofferd. Vertegenwoordigers van de Franse tuinbouw-, bloemisterij- en 
landschapsindustrie uitten hun ernstige bezorgdheid over de situatie actueel tijden hun bezoek aan het Elyseepaleis door de president van de Republiek op 6 
december. In feite vertegenwoordigt de lente het belangrijkste deel van de omzet van de activiteiten van de sector en dit essentiële seizoen wordt nu voorbereid. 
De ongeveer 3.300 Franse plantenkwekers moeten de komende dagen massaal een half miljard euro vastleggen om planten te laten groeien zonder dat ze tot op 
heden enig zicht hebben op het herstel. Al zwaar getroffen door de inperking afgelopen voorjaar, heeft het hele tuinbouwberoep in het voorjaar van 2021 garanties 
nodig op de volledige capaciteit van de afzetkanalen. (JAF-info, 09-12-2020)



Italië 
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 7%

Lockdown
• Decreet is afgelopen op 3 december. Zie in afwachting van de nieuwe officiële regels artikel (*). 

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open m.u.v. die die gevestigd zijn in winkelcentra en markthallen waar er sluitingen op zaterdagen en zon- en feestdagen gelden.
• Supermarkt: Open 
• Tuincentrum: Open.

Belangrijke artikelen/informatie

• (*) In heel Italië gelden als algemene regels het houden van één meter afstand en het dragen van een mondkapje, zowel in afgesloten ruimtes als buiten wanneer 

je je tussen de mensen begeeft. Er geldt een avondklok die om 22.00 uur ingaat (en tot 5.00 uur duurt). Musea, bioscopen, theaters, zwembaden en 

sportscholen zijn dicht. In het weekend en op feestdagen sluiten ook winkelcentra de deuren. Het openbaar vervoer draait met een capaciteit van vijftig procent, 

zowel de bussen en de metro’s als de regionale treinen. De regio’s in Italië worden aangeduid met een kleurcode: rood (hoog risico), oranje (gemiddeld risico) en 

geel (laag risico), met voor elke kleur andere regels:

• De regio’s Valle d’Aosta, Lombardije, Piemonte, Toscane, Abruzzo, Campanië, Basilicata, Calabrië en de streek Alto Adige (Zuid-Tirol) zijn oranje. Bars en 

restaurants zijn dicht (afhalen en bezorgen zijn wel toegestaan). Er mag niet tussen gemeentes worden gereisd zonder noodzakelijke reden (werk, studie, 

medische redenen).

• De regio’s Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Ligurië, Emilia-Romagna, Umbrië, Le Marche, Lazio, Molise, Puglia, Sicilië, Sardinië en de streek Trentino zijn 

geel. Dat betekent echter niet dat alles kan; ook in deze gele regio’s gelden alle algemene maatregelen en de avondklok. Bars en restaurants mogen in 

deze gele regio’s open blijven tot 18.00 uur. Vanaf dat moment mag je buiten op straat ook niet meer eten of drinken, maar je kunt wel nog eten afhalen / 

laten bezorgen.



Italië 

Belangrijke artikelen/informatie (vervolg)

• Wordt een regio rood, dan geldt er een lockdown; je mag alleen met een geldige reden op pad. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, net als restaurants en 

bars (afhalen en bezorgen zijn wel toegestaan). Rondom de kerst gelden strengere regels. Zoals het er nu naar uitziet, mag er van 21 december tot en met 6 

januari niet tussen regio’s worden gereisd (behalve als dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld werk of om gezondheidsredenen). Op 25 en 26 december en op 1 

januari mag je zelfs niet buiten de eigen gemeente reizen. 

De avondklok blijft ook tijdens de feestdagen gelden. Restaurants mogen op 25, 26 en 31 december en op 1 januari wel open voor de lunch, maar sluiten ok 

18.00 uur. Hotelrestaurants mogen op Oudejaarsavond ook niet open zijn; gasten kunnen dan alleen op hun kamer dineren.

Een actueel gedetailleerd overzicht van alle corona-gevallen in Italië, zowel per regio als per provincie, vind je via https://lab.gedidigital.it/gedi-

visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia. (Bron: https://ciaotutti.nl, 9-12-2020)

https://ciaotutti.nl/


Polen
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 5%

Lockdown

• Gedeeltelijk. Maatregelen duren t/m 27 december. 

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• Geen



België 
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 3%

• Planten: 6%

Lockdown
• Beëindigd, wel continuering van preventieve regels (*)

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open 
• Supermarkt: Open 
• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• (*) Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten 

uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. Dit bevat een aantal regels zoals: 

• Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

• De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging 

uitsluitend op afspraak werkt;

• Eén klant consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.

Meer info op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/



Rusland
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 4%

• Planten: 2%

Lockdown

• Enkel voor de regio Oost-Siberische republiek Buryatia en een gedeeltelijke lockdown voor Sint-Petersburg. Er gelden tevens restricties voor Moskou.

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• De massale vaccinatie tegen het coronavirus is in Moskou gestart, hebben de autoriteiten zaterdag aangekondigd. Inwoners die tot risicogroepen behoren, 

kunnen het Russische Sputnik V-coronavirusvaccin van eigen bodem krijgen in 70 door de staat gerunde klinieken in de hoofdstad.(Bron: Moscow Times, 5-12-

2020)

• De autoriteiten van Sint-Petersburg hebben opdracht gegeven om de cafés, restaurants, musea, theaters en concertzalen van de stad te sluiten in de periode 

vanaf 30 december t/m 10 januari. De waterparken, aquaria, winkelcentra, musea, tentoonstellingen, theaters en podiumkunstenorganisaties van de stad sluiten 

vanaf vrijdag hun deuren voor bezoekers. Alle binnen- en buitenevenementen met meer dan 50 mensen worden ook opgeschort (Bron: Moscow Times, 2-12-

2020)



Zwitserland
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 3%

• Planten: 4%

Lockdown

• Verdere aanscherping van de nationale COVID-19 maatregelen vanaf 9 december 2020.

• Kantons nemen - waar nodig - aanvullende maatregelen.

• Voor winkels geldt een (strengere) beperking van het aantal klanten (gerelateerd aan het vloeroppervlak).

Verkooppunten sierteelt
• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• Voor de actuele maatregelen in Zwitserland zie: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-402269208



Zweden
Aandeel in Nederlandse export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 2%

• Planten: 4%

Lockdown

• Geen landelijke lockdown. Regio’s kunnen bij grote groei in besmettingen regionale gehele lockdown instellen, vooralsnog geen sprake van wel  vergelijkbare 

gedeeltelijk lockdown als in Duitsland in totaal 21 regio’s waaronder Jönköping County, Halland County and Örebro County

• Kronoberg, Södermanland County, Stockholm, Västra Götaland and Östergötlan, Skåne. Winkels zijn open maar er wordt afgeraden om ze te bezoeken als vrije 

tijdsbesteding, alleen voor noodzakelijke boodschappen. Zweden blijft in dit kader sturen op eigen verantwoordelijkheid van de bevolking en dwingt bij voorkeur 

niet af.

• Om de effecten van de verspreiding van Covid-19 te beperken, geldt een tijdelijk verbod op toegang tot de EU via Zweden. De regering heeft besloten het 

inreisverbod te verlengen tot 22 december 2020. Vanaf 10 november geldt voor reizen naar Zweden vanuit NL code oranje.

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open

• Supermarkt: Open

• Tuincentrum: Open

Belangrijke artikelen/informatie

• Overzicht van maatregelen die gelden: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-het-

coronavirus-zweden.

• Engelstalige officiële website met coronamaatregelen en landelijk en per regio nieuws: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-

incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/zweden/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-zweden
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus


Oostenrijk
Aandeel in Nederlands export (Bron: Floridata)

• Bloemen: 2%

• Planten: 3%

Lockdown

• Geen Lockdown; de COVID-19 maatregelen zijn versoepeld en gelden vanaf 7 tot en met 23 december 2020.

• 'Thuis/binnen blijven' tussen 20.00 uur en 06.00 uur (uitzonderingen worden gemaakt) geldt voorlopig van 7 tot en met 16 december 2020. 

• Vanaf 7 december zijn winkels weer open (uiterlijk tot 19.00 uur).

Verkooppunten sierteelt

• Bloemist: Open, tot uiterlijk 19:00 uur

• Supermarkt: Open, tot uiterlijk 19:00 uur

• Tuincentrum: Open, tot uiterlijk 19:00 uur

Belangrijke artikelen

• Voor de actuele maatregelen in Oostenrijk zie: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html


Kenya
Share of Dutch imports (Source: UN Comtrade)

• Flowers: about 27%

Lockdown status

• A nationwide curfew is extended up to 3rd January 2021. The curfew bars the movement of all persons from 10:00 a.m. to 4 a.m. Movement is only allowed to 

persons with special passes working in essential services. Fresh cut flowers are considered an essential product therefore the transporting of fresh produce is 

allowed. Wearing of a face mask remains mandatory and failure to comply will attract a fine of Ksh.20,000 (approx. €148)

Impact of staff deployment

• -

Road transport

• -

Air transport

• The current available air freight capacity is between 3,500 – 3,750 Tons weekly this is below the optimal level of approx. 5,500 – 5,800 weekly but seems 

perfectly sufficient for the current demand.

Important articles/information

• The Government of Kenyan Ministry of Health https://www.health.go.ke/home/

• Speeches by the President of Kenya https://www.president.go.ke/briefing-room/ (usually given after every 30 days)

https://www.health.go.ke/home/
https://www.president.go.ke/briefing-room/


Ethiopia
Share of Dutch imports (Source: UN Comtrade)

• Flowers: about 7%

• Plants:about 1%

Lockdown status

• All passengers arriving into the country (except diplomats) are required to present a negative RT PCR COVID-19 test certificate, dated within the previous 120 

hours (5 days) . Only RT 2PCR tests will be accepted. You may need to demonstrate you have such a test certificate before boarding your flight.

• All passengers will be subject to 7 days mandatory self-isolation. You must provide the address for your self-isolation upon arrival.

• Wearing of face masks is mandatory in all public places

Impact of staff deployment

Road transport

• -

Air transport

• Cargo capacity on the National carrier Ethiopian Airlines is stable except for some delays.

Important articles/information

• Ethiopian airlines travel updates: https://www.ethiopianairlines.com/aa/travel-updates/updates-on-covid-19(coronavirus)

• Foreign travel advice https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ethiopia/coronavirus

https://www.ethiopianairlines.com/aa/travel-updates/updates-on-covid-19(coronavirus)
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ethiopia/coronavirus


Israël
Aandeel in Nederlands import (Bron: UN Comtrade)

• Bloemen: ongeveer 0,4%

• Planten: ongeveer 0,6%

Lockdown

• Na de versoepeling van de tweede lockdown die op 1 december jl. afliep, dreigt er in Israël door een toename van het aantal infecties een derde lockdown.

Impact personeelsinzet

• -

Wegtransport

• -

Luchttransport

• -

Belangrijke artikelen/informatie
• Health minister warns of 3rd lockdown amid grim projections, but no decision yet | The Times of Israel

https://www.timesofisrael.com/health-minister-warns-of-3rd-lockdown-amid-grim-projections-but-no-decision-yet/

