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Eerste kwartaal 2017 

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en 
interieurbeplanters. In deze publicatie worden de omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en onderverdeeld naar vakgroepen 
weergegeven en vergeleken met de totale hoveniersbranche. 

VHG-leden
1)

 boekten in het eerste kwartaal gemiddeld 9,1 procent 

meer omzet dan een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in zes jaar, 

het zesde kwartaal op rij dat de VHG-leden gemiddeld hun omzet 

zagen stijgen en het derde kwartaal op rij dat de omzetgroei meer 

dan zes procent bedroeg. De omzet van de totale 

hoveniersbranche
2)

 lag dit kwartaal 12,1 procent hoger dan een jaar 

eerder. De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn een stimulans 

voor de hoveniersbranche. Voor het vierde kwartaal op rij werden er 

meer nieuwe woningen opgeleverd en meer bouwvergunningen 

verleend dan een jaar eerder. Ondernemers in de hoveniers- en 

groenvoorzieningsbranche zien het tweede kwartaal positief 

tegemoet: per saldo verwacht meer dan de helft omzetstijging te 

behalen. Maar door de toegenomen vraag is een tekort aan 

arbeidskrachten een opkomende belemmering. 

Omzetontwikkeling leden VHG en hoveniersbranche  

 
Maatwerktabel: Omzetontwikkeling VHG 

StatLine: Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling 
 

Omzetgroei voor alle vakgroepen 

Alle vier de vakgroepen realiseerden meer omzet in het eerste 

kwartaal. Boomspecialisten boekten gemiddeld 17,7 procent meer 

omzet, gevolgd door hoveniers met 12,1 procent. Voor hoveniers 

was dit het derde kwartaal op rij met een forse omzetstijging van 

gemiddeld 11,5 procent. Voor groenvoorzieners en 

interieurbeplanters nam de omzet met respectievelijk 8,3 en 6,1 

procent toe. Daarmee steeg de omzet voor beide vakgroepen voor 

het vierde kwartaal op rij. 

 

1) In de omzetontwikkelingen van VHG-leden (als totaal of per vakgroep) 

zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG (ongeveer 40 

bedrijven) niet meegenomen. 

2) Verschillen in omzetontwikkeling worden veroorzaakt doordat niet alle 

hoveniersbedrijven lid zijn van VHG en anderzijds doordat niet alle VHG-

leden onder SBI-code 813 vallen i.vm. een afwijkende KvK-inschrijving. 

Omzetontwikkeling deelmarkten VHG, eerste kwartaal 2017 

 
 

Maatwerktabel: Omzetontwikkeling VHG 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/24/omzetontwikkeling-vhg-2011-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/24/omzetontwikkeling-vhg-2011-2017
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81819NED&D1=a&D2=26&D3=25-28,30-33,35-38,40-43,45-48,50-53,55-58,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/24/omzetontwikkeling-vhg-2011-2017
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Hoogste omzetniveau eerste kwartaal voor drie vakgroepen 

In deze grafiek is het niveau van de index van de 

omzetontwikkeling van de vier vakgroepen in alle eerste kwartalen 

sinds 2010 in kaart gebracht. In het eerste kwartaal wordt 

doorgaans niet de meeste omzet behaald, waardoor het niveau 

van de index relatief op een laag niveau ligt. Desalniettemin is 

duidelijk een positieve trend zichtbaar. Op interieurbeplanters na 

bereikten alle vakgroepen in 2017 het hoogste omzetniveau in het 

eerste kwartaal sinds 2010. Voor de vakgroep hoveniers neemt het 

omzetniveau van het eerste kwartaal toe sinds 2013 en voor de 

boomspecialisten sinds 2012. Voor groenvoorzieners is het 

omzetniveau in de eerste kwartalen van elk jaar het meest stabiel. 

Voor interieurbeplanters is het omzetniveau sinds 2013 eveneens 

relatief stabiel gebleven. 
 

Paneleffecten zijn meer van invloed bij kleinere populaties, zoals de 

vakgroepen boomspecialisten en interieurbeplanters, en verklaren soms 

een groter deel van de ontwikkeling dan economische factoren. 

Omzetontwikkelingen vakgroepen VHG eerste kwartaal 

 
Maatwerktabel: Omzetontwikkeling VHG 

 

 
 

Meer opgeleverde nieuwbouwwoningen en verleende bouwvergunningen  

Forse stijging aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen 

In totaal zijn er in het eerste kwartaal 14 361 nieuwe woningen 

gereed gemeld. Dit zijn er ruim 4 000 meer dan in hetzelfde kwartaal 

van vorig jaar. Dit is het vierde kwartaal op rij dat het aantal gereed 

gemelde woningen stijgt in vergelijking met het voorgaande jaar. 

 

Van de 40 COROP gebieden in Nederland werden er in het eerste 

kwartaal met bijna 1 900 in Groot-Amsterdam opnieuw de meeste 

nieuwbouwwoningen opgeleverd. Provincie Utrecht volgt met bijna 

1 300, Arnhem/Nijmegen met ruim 1 000 en Groot-Rijnmond met 

ruim 900. Voor Utrecht en Groot-Rijnmond was het bijna een 

verdubbeling van het aantal opleveringen vergeleken met een jaar 

eerder. 

Aantal opgeleverde nieuwe woningen 

 
StatLine: Voorraad woningen 

 
 

Aantal vergunningen nieuwe woningen stijgt opnieuw 

In het eerste kwartaal werd voor 15 751 nieuwbouwwoningen een 

vergunning verleend. Dat is ruim 43 procent meer dan in dezelfde 

periode in 2016. Dit is het derde kwartaal op rij dat het aantal 

vergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt in vergelijking met 

het voorgaande jaar. Het vertrouwen van bouwondernemers 

bereikte in het eerste kwartaal van 2017 een recordhoogte. 

 

De oplevering van nieuwbouwwoningen zorgt doorgaans voor 

nieuwe opdrachten voor de hoveniers- en 

groenvoorzieningsbranche. 

De uitsplitsing naar koop en huur is op het moment van deze 

publicatie nog niet beschikbaar. 

 
De methode voor het bepalen van het totaal aantal verleende 

bouwvergunningen is in 2017 aangepast. 

 

Aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen 

 
StatLine: Nieuwbouwwoningen; afgegeven vergunningen 

CBS: Kwartaalmonitor bouw, eerste kwartaal 2017  
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https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/24/omzetontwikkeling-vhg-2011-2017
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81955NED&D1=1&D2=1&D3=0,18-57&D4=88&HDR=G1,T,G3&STB=G2&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/omgevingsvergunningen-met-activiteit-bouwen
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83668NED&D1=a&D2=a&HD=170517-1443&HDR=T&STB=G1
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/21/kwartaalmonitor-bouw-eerste-kwartaal-2017
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Verwachting ondernemers: meer omzet en uitbreiding personeel 

Tekort aan arbeidskrachten opkomende belemmering 

Zes op de tien ondernemers in de hoveniers- en 

groenvoorzieningsbranche verwacht belemmeringen in de 

bedrijfsvoering in het tweede kwartaal 2017. Ongunstige 

weersomstandigheden vormen in het tweede kwartaal met 19 

procent, net als vorig jaar, de grootste belemmering. 

Opvallend is dat één op de zeven ondernemers een tekort aan 

arbeidskrachten als belemmering verwacht. In de afgelopen 3,5 jaar 

was dit voor ondernemers niet eerder zo’n grote belemmering. Het 

verwachtte personeelstekort ligt in lijn met de toename van het 

aantal openstaande vacatures in Nederland. 

Financiële beperkingen om aan de vraag te kunnen voldoen, vormt 

voor 9 procent van de ondernemers een belemmering. Niet eerder 

was dit aantal zo laag. 

 

Belemmeringen hoveniersbedrijven (SBI 813) 

 
StatLine: Conjunctuurenquête Nederland 

 

Positieve economische verwachtingen tweede kwartaal 

Over het economische klimaat is per saldo 22 procent van de 

ondernemers positief gestemd. Meer dan de helft van de bedrijven 

in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche heeft per saldo 

positieve omzet-verwachtingen voor de omzet in het tweede 

kwartaal. Beide verwachtingen passen in het seizoenspatroon en zijn 

daardoor vergelijkbaar met voorgaand jaar en beter dan voorgaand 

kwartaal. 

Per saldo verwacht één op de tien ondernemers tarieven te 

verhogen. Dit is een relatief hoog aantal voor het tweede kwartaal 

van het jaar. Mogelijk houdt dit verband met de toenemende vraag 

in de branche. 

De personeelssterkte zal in het tweede kwartaal naar verwachting 

flink toenemen: per saldo verwacht 39 procent een toename van het 

personeelsbestand. Ook dit is een gebruikelijk patroon voor het 

tweede kwartaal. 

 

Verwachtingen hoveniersbedrijven (SBI 813) 

 
 

StatLine: Conjunctuurenquête Nederland 

 

Verwachtte toename orderontvangst 

Van de hoveniers en groenvoorzieners verwacht per saldo 42 

procent dat hun orderontvangst zal toenemen in het tweede 

kwartaal van 2017. Dit is een stijging van 15 procent ten opzichte 

van een jaar eerder.  

 

Hierdoor verwacht 19 procent ook meer inkooporders te gaan 

plaatsen in het tweede kwartaal. Dit is ook een verbetering ten 

opzichte van een jaar eerder. 

 

Per saldo is 7 procent van de ondernemers positief over de 

concurrentiepositie. Een jaar eerder was deze verwachting nog 

negatief (-5 procent). Een meerderheid van 83 procent geeft 

overigens aan dat de concurrentiepositie gelijk is gebleven. 

 

Verwachtingen hoveniersbedrijven (SBI 813) 

 
StatLine: Conjunctuurenquête Nederland 

 

40% 

19% 

14% 

11% 

9% 
7% Geen

Weersomstandigheden

Tekort aan
arbeidskrachten
Onvoldoende vraag

Financiële beperkingen

Andere oorzaken

Bron: CBS 

-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60

I II III IV I II I II III IV I II I II III IV I II I II III IV I II

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Economisch
klimaat

Omzet Verkoop-
prijzen

Personeels-
sterkte

Bron: CBS Saldo % positieve en negatieve antwoorden 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

I II III IV I II I II III IV I II I II III IV I II

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Orderontvangst Inkooporders Concurrentiepositie

Bron: CBS Saldo % positieve en negatieve antwoorden 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=81-87&D2=212&D3=11-21&D4=l&D5=5-10&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=21,44,95,130&D2=212&D3=11-21&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=54,64,112&D2=212&D3=11-21&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Inkoop en personeel grootste kostenpost en consumentenvertrouwen piekt 

Kosten en werkgelegenheid 

De inkoopwaarde van groen en materialen is voor de 

hoveniersbranche de grootste kostenpost in de bedrijfsvoering. In 

2015 werd, met bijna 900 miljoen euro, 43 procent uitgegeven aan 

de inkoop van grond- en hulpstoffen. Dit percentage was een jaar 

eerder met 42 procent nagenoeg gelijk. Personeelskosten vormt de 

tweede grote kostenpost. 35 procent van de kosten zijn ten behoeve 

van het personeel. Een vijfde van alle kosten valt onder overig, 

waaronder kosten aan vervoermiddelen, energie en huisvesting.  

In 2015 werkten ruim 32 duizend mensen in de hoveniersbranche. 

Uitgedrukt in volledige arbeidsjaren (arbeidsvolume) zijn dit bijna 27 

duizend arbeidsjaren (fte). Hiermee is de parttimegraad relatief laag, 

er wordt veelal fulltime gewerkt in de hoveniersbranche. 

Kostenstructuur van de hoveniersbedrijven (SBI 813) 2015

 
Statline: arbeids- en financiële gegevens hoveniersbedrijven 

 

Consumentenvertrouwen piekt 

Het vertrouwen onder de zakelijke dienstverleners, waaronder 

hoveniers- en groenvoorzieners, komt in het tweede kwartaal op 17 

uit. Dit is een punt lager dan het voorgaande kwartaal. Het 

ondernemersvertrouwen is sinds eind 2013 onafgebroken positief. 

Dit hoge vertrouwen is gebaseerd op de gerealiseerde ontwikkeling 

van de omzet, het economisch klimaat in het vorige kwartaal en de 

verwachte ontwikkeling van de omzet in het lopende kwartaal. 

 

De stemming onder consumenten is in het tweede kwartaal 

opnieuw iets positiever en stijgt naar 26. Dat is de hoogste waarde 

sinds februari 2001. Zowel het oordeel over het economisch klimaat 

als de koopbereidheid verbeterde. Vanaf heden stapt het CBS over 

op een nieuwe methode voor het meten van het 

consumentenvertrouwen. De cijfers van de nieuwe methode komen 

uit op een hoger niveau, maar de trend verandert niet. 

Vertrouwen zakelijke dienstverleners en consumenten 

 
StatLine: Ondernemersvertrouwen 

StatLine: Consumentenvertrouwen 

Onderzoeksbeschrijving - Consumenten Conjunctuuronderzoek 
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Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld in opdracht van 

branchevereniging VHG. In deze publicatie worden de 

omzetontwikkelingen van de VHG-leden als geheel en per 

vakgroep weergegeven en vergeleken met de totale 

hoveniersbranche getypeerd als code 813 van de Standaard 

Bedrijfsindeling (SBI).  

– In de omzetontwikkelingen van de VHG-leden (totaal of per 

vakgroep) zijn de sociale werkvoorzieningen die lid zijn van VHG 

(38 bedrijven) niet meegenomen. 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze op 

22 juni 2017 bekend waren. Mogelijk zijn er op het moment van 

lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden via de links onder de 

grafieken. 

- Meer uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en  

werknemers van de VHG-leden kunt u vinden in 

Maatwerktabel VHG 

Meer informatie 

CBS infoservice: infoservice online 

Telefonisch (09:00-17:00): 088 5707070 

 

Media 

CBS persdienst: persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

 

Colofon  

Tekst: Sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

Datum: 22 juni 2017 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81156ned&D1=a&D2=304&D3=5-6&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=l&D3=9-33&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=l&D3=9-33&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83693ned&D1=0&D2=a&HDR=T&STB=G1&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/consumenten-conjunctuuronderzoek--cco--
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/24/omzetontwikkeling-vhg-2011-2017

