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1. TUINMARKT IN FRANKRIJK 

1.1 ALGEMEEN  

In 2020 kende de tuinmarkt een groei van maar liefst 10% tegenover 2019, wat ook al een uitzonderlijk 
groeijaar was (+4%). 1 Ondanks 2 lockdowns kende de tuinsector een omzet van 8,1 miljard euro. Dat is een 
stijging van 1,1% tegenover 2019. 2 

Deze groei is te danken aan de COVID-19 crisis waaronder Frankrijk in 2020 zwaar geleden heeft. Na de 
eerste lockdown gingen de Fransen volop op zoek naar natuur en groen, overtuigd van de voordelen hiervan 
op hun leven.2 Daarbij was 2020 het warmste jaar in Frankrijk sinds het begin van de 20ste eeuw. 1 

De verkoop in traditionele verkooppunten kende in 2020 een sterke vermindering van 30%. Dit is 
rechtstreeks te verklaren door de sluiting van de tuincentra en bloemisten door de lockdown die begin 
maart 2020 in ging. De verloren verkopen bij de traditionele verkooppunten werden gecompenseerd met 
extra verkopen in grote voedingszaken en supermarkten (GSA) en de online verkoop.  

Men verwacht dat in 2021 de verkoop in de GSA’s terug zal dalen, de online verkoop wordt verwacht goed 
te zijn voor 18% van de verkopen.3 

De winter van 2020-2021 kende voor het 8ste jaar op rij temperaturen die boven de normale temperaturen 
liggen.4 Hierdoor zijn vele planten niet bevroren, waardoor ze opnieuw zullen beginnen groeien. 
Consumenten zullen hierdoor minder nieuwe planten aankopen. 5 

Van april 2020 tot april 2021 zien we steeds een enorme marktgroei, zo is er een groei van wel 32,6% in de 
zadenmarkt. Deze groei is te danken aan de mogelijkheid dat er een extra lockdown aan kwam. 
Consumenten willen niet meer overvallen worden zoals in maart 2020.3  

Volgens Zepros, november 2021: 

 
1 Promojardin & Les Echos Études. (2021, 13 april). Panorama des marchés du jardin et de la terrasse. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf  
2 Jardineries & Animaleries de France. (2021, 28 januari). Statistiques 2020 des jardineries et animaleries de France. Geraadpleegd 
van https://www.jardineries-animaleries.org/actualites-publications/statistiques-2020-des-jardineries-et-animaleries-de-france  
3 zepros.fr. (2021 februari). Journal 08. Geraadpleegd van https://zepros.eu/journaux/habitat/numeros/habitat-08/  
4 Météo-Contact. (2020, 30 december). Tendance saisonnière pour l'hiver 2020/2021. Geraadpleegd van 
https://www.meteocontact.fr/actualite/tendance-saisonniere-pour-l-hiver-20202021-89907 
5 Flanders Investment & Trade. (2016). Tuinmarkt in Frankrijk. Auteur. Geraadpleegd van 
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2016_Tuinmarkt%20in%20Frankrijk%20w
ebsite.pdf  

http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf
https://www.jardineries-animaleries.org/actualites-publications/statistiques-2020-des-jardineries-et-animaleries-de-france
https://zepros.eu/journaux/habitat/numeros/habitat-08/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2016_Tuinmarkt%20in%20Frankrijk%20website.pdf
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2016_Tuinmarkt%20in%20Frankrijk%20website.pdf
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In de mode: onderhoudsvrije en gebruiksvriendelijke producten maar ook vuurpotten, ligstoelen, gemengde 
kookapparatuur (barbecue/plancha) en zelfs buitenkeukens, die de hernieuwde gezelligheid bevorderen. 
Spa's, zwembaden, buitenspelen,... de tuin wordt beoefend in de ontspanningsmodus. 

Aan de ontwikkelingskant zijn houten terrassen nog steeds populair, maar de verkoop lijdt onder het 
huidige tekort aan grondstoffen en prijsstijgingen.  

Respect voor de planeet: 

Als gevolg van de gezondheidscrisis zijn consumenten op zoek naar duurzamere producten. Bijvoorbeeld 
turfvrije potgrond, meer natuurlijke tuinproducten, repareerbaar, recycleerbaar en lang gegarandeerd 
gereedschap. 

Een ander gevolg van de crisis: de komst van nieuwe consumenten, jongeren, die moeten worden 
geadviseerd, met producten die altijd gemakkelijker te gebruiken zijn, meststoffen die een heel seizoen 
meegaan, robotmaaiers, haspels en automatisch water geven, ergonomisch gereedschap of met 
telescopische handgreep. 

De uitdagingen van 2022: 

Eigenaars van een tuin zullen budgettair bepaalde overwegingen moeten maken wanneer zij 
geconfronteerd worden met de vele prijsstijgingen, gaande van energie tot voeding. Er zal een keuze moeten 
gemaakt worden tussen vrije tijd, vakantie en de tuin. Last but not least zullen de prijzen van tuinproducten 
begin januari ook stijgen om de extra kosten van grondstoffen terug te verdienen. Met één vraag: zullen 
consumenten de tuin blijven waarderen als de prijzen van deze producten, kapitaal maar niet essentieel, 
zouden exploderen? 

In dit eerste deel van deze marktstudie wordt een kort overzicht gegeven van de tuinmarkt in het algemeen, 
onderbouwd door cijfergegevens. Hierin wordt een algemeen overzicht gegeven van de tuimarkt in 2020 
en eventuele opportuniteiten voor de Vlaamse firma’s. Het tweede deel van de marktstudie schept een beeld 
over de belangrijkste distributiekanalen waarlangs de consumenten tuinproducten aan kunnen kopen. De 
marktstudie wordt afgesloten met de toonaangevende tuin- en bouwbeurzen, beroepsfederaties en 
tuinmagazines. 

Een overzicht van de belangrijkste verdelers/aankoopcentrales met adresgegevens en contactpersonen zijn 
opgenomen in een apart document. Dit document kan opgevraagd worden bij het kantoor van FIT in Lyon 
(lyon@fitagency.com) – Anne Van den Berghe. 

1.2 OPPORTUNITEITEN  

In 2020 kende de tuinmarkt een forse groei van de online verkoop, er werd steeds meer gebruik gemaakt 
van het click en collect concept. Ook de GSA’s (grote voedingszaken, supermarkten) verkochten meer 
tuinproducten dan vorige jaren. Dit is een gevolg van de 2 lockdowns die Frankrijk kende in 2020, 

mailto:lyon@fitagency.com
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traditionele verkooppunten zoals tuincentra en bloemisten moesten gedurende deze periodes hun deuren 
sluiten. 6 

In 2021 verwacht men dat online verkoop een belangrijk verkoopkanaal (18%) zal blijven voor de tuinmarkt. 
Voor traditionele verkooppunten is het inspelen op toenemende online verkoop een belangrijk te grijpen 
kans. Er rekening mee houdende dat de gezondheidscrisis omtrent COVID-19 nog zal nazinderen. 7 

Tenslotte zal er volgens het GfK-instituut8 door 27% van de Franse tuiniers meer getuinierd worden in de 
komende jaren dan dat ze voor de gezondheidscrisis deden. Dit cijfer stijgt bij de jongeren onder de 35 
jaar tot 37% en bij meerpersoonshuishoudens tot 36%. Deze tuiniers zullen vooral (75%) potgrond, planten 
en zaden aankopen. 9 

1.3 EVOLUTIE  

Op onderstaande grafiek is de evolutie van de tuinmarkt tussen 2010 en 2020 te zien. Hieruit concluderen 
we dat 2016 het laatste jaar was dat we een marktdaling kende.10 Sindsdien zien we een gestage marktgroei 
met in 2020 een enorme boom van 10%.11 

 
6 Promojardin. (2021, 12 maart). 2020 Année atypique ou nouveau monde ? | Promojardin. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/2020-annee-atypique-ou-nouveau-monde/  
7 Zepros.fr. (2021). Journal 08. Geraadpleegd van https://zepros.eu/journaux/habitat/numeros/habitat-08/  
8 Growth from Knowledge instituut is één van de grootste marktonderzoek organisaties ter wereld. 
9 Zerpos News. (2021, 1 maart). Jardin : les vainqueurs 2020 . . . et les clients 2021. Geraadpleegd van https://zepros.fr/jardin-les-
vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183  
10 Les Echos Études & Promojardin. (2020, 4 juni). Bulletin de conjoncture du marché du jarin de promojardin 2019. Geraadpleegd 
van http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2020/06/Synthese-Jardin-2019.pdf  
11   Promojardin & Les Echos Études. (2021, 13 april). Panorama des marchés du jardin et de la terrasse. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf  

http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/2020-annee-atypique-ou-nouveau-monde/
https://zepros.eu/journaux/habitat/numeros/habitat-08/
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2020/06/Synthese-Jardin-2019.pdf
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf
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Bovenstaande cijfergegevens zijn verkregen via Promojardin, de Franse vereniging voor de promotie van 
tuinbouw. 

2. DISTRIBUTIEKANALEN  

2.1 ALGEMEEN  

In 2020 kenden alle kanalen samen een groei van 8,4%.12 

In Frankrijk zien we een opdeling in de sector van de tuincentra. De bedrijfstak wordt opgedeeld in 
autonome tuincentra en geïntegreerde tuincentra. 

De autonome tuincentra zijn winkels die gespecialiseerd zijn in allerhande tuinartikelen. De autonome 
winkels komen voor in 2 verschillende categorieën. Ten eerste, de tuincentra die verbonden zijn aan grote 
netwerken met dezelfde naam. Deze centra werken volgens een franchisesysteem of filiaalwinkels en ze zijn 
verbonden aan grote aankoopcentrales. Aan het hoofd van deze ketens staat een gesalarieerde gerant die 
individuele beslissingen neemt, maar geen zelfstandig statuut heeft (bijvoorbeeld, Jardiland, Gamm Vert,...).  

 
12 Zerpos News. (2021, 1 maart). Jardin : les vainqueurs 2020 . . . et les clients 2021. Geraadpleegd van https://zepros.fr/jardin-les-
vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183  

https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
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De tweede categorie bestaat uit de zelfstandige winkels, deze zijn volledig onafhankelijk en maken hun 
eigen beslissingen.  

De geïntegreerde tuincentra zijn gevestigd in zaken waarbij de distributie van tuinproducten niet de 
primaire activiteit is. Dit komt voornamelijk voor bij grote doe-het-zelfzaken zoals Leroy Merlin, Castorama,... 
Ook in sommige voedingswinkels kan er een afdeling met tuinmateriaal teruggevonden worden. 

 

Evolutie van de belangrijkste distributiekanalen van 2019 – 2020: 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande cijfergegevens zijn verkregen via Promojardin, de France vereniging voor de promotie van 
tuinbouw. 
  

 
13 Les Echos études & Promojardin. (2021). Panorama des marchés du jardin et de la terasse (2020). Promojardin. Geraadpleegd 
van http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf  

http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf
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2.2 VOORNAAMSTE DISTRIBUTIEKANALEN  

 Inplantingszone Marktpositie Voornaamste winkels 

GSB – Doe-het-zelfzaken  periferie, stadscentra generalist (verkoopt 
allerhande 
bouwmaterialen 

Castorama, Leroy Merlin, 
Mr.Bricolage, Bricomarché, 
Tout Faire Matériaux,...  

GSA – Grote 
voedingszaken, 
supermarkten 

periferie generalist Leclerc, Auchan, Casino, 
Carrefour, Monoprix,... 

tuincentra periferie, winkelcentra specialist Jardiland, Botanic, 
Truffaut, Villaverde,... 

LISA (Libres-services 
agricoles) 

periferie multi specialist in 
tuingerief 

Comptoir du Village, Point 
Vert, Espace Emeraude, 
Gramm Vert, LaMaison.fr 

E-commerce, televerkoop  specialist in tuingerief  Bakker.fr, 
Equipejardin.com 

specialisten elektrisch 
gereedschap 

periferie specialist in 
gemotoriseerd 
gereedschap 

Polevert.fr, UniVert, Vert 
Loisirs,... 
 

meubelzaken  periferie multi specialist Ikea, Maison du Monde,...  

2.3 GSB – DOE-HETZELFZAKEN 

Grote multi specialisten en doe-het-zelfzaken kennen in 2020 een omzetgroei van maar liefst 8% tegenover 
2019.14 In deze winkels worden allerlei bouwmaterialen verkocht, maar evengoed tuinmaterialen. Doe-het-
zelfzaken zijn voornamelijk gericht op het verkopen van outdoor meubilair, dit tuinassortiment wordt 
meestal seizoensgebonden aangepast (bijvoorbeeld verwarmingssystemen in de winter, tuinstoelen in de 
zomer,...). Dit zorgt ervoor dat de tuincentra min of meer een constante omzet kennen.  

2.4 GSA – GROTE VOEDINGSZAKEN 

De grote voedingszaken, bijvoorbeeld Carrefour, beschouwen het verkopen van tuinmaterialen niet als core 
business en deze verkopen vertegenwoordigen ook maar een klein deel van hun omzet. De grote 
voedingszaken kenden in 2020 een omzetstijging van +76% in de sector.15 Zo is de verkoop van 

 
14 Les Echos études & Promojardin. (2021). Panorama des marchés du jardin et de la terasse (2020). Promojardin. Geraadpleegd 
van http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf 
15 Zerpos News. (2021, 1 maart). Jardin : les vainqueurs 2020 . . . et les clients 2021. Geraadpleegd van https://zepros.fr/jardin-les-
vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183  

http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
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tuinproducten in de grote voedingszaken goed voor een omzetgroei van 15%.14 Dit is te verklaren door het 
feit dat in tegenstelling tot bouwmarkten en tuincentra, de voedingszaken hun zaken niet moesten sluiten 
in de lockdowns.16 

Toch kende het marktaandeel van de grote voedingszaken naarmate het jaar vorderde een afname van de 
verkopen. Naar verwachting gaan de Fransen niet terugkeren naar dit kanaal voor de aankoop van hun 
tuinproducten. De prognose voor 2021 gaat uit van een marktaandeel van 9% voor de hypermarkten.15 

In grote voedingszaken wordt er net zoals bij de grote multi-specialisten en doe-het-zelfzaken met 
seizoensproducten ingespeeld op het koopgedrag en gevoel van de klanten.  

 

2.5 TUINCENTRA – LISA (LIBRES-SERVICES AGRICOLES)  

2.5.1 Omgevingsanalyse 

88% van de Franse huishoudens hebben een tuin, terras of balkon. Voor 6 op 10 is deze buitenruimte een 
tuin. Voor 4 op 5 Fransen is het hebben van een tuin een belangrijk criterium bij de zoektocht naar een 
nieuwe woning.17 

76% van de Fransen die een tuin/terras/balkon bezit, beschouwt het als een extra leefruimte. 4 op 5 Fransen 
vinden tuinieren een aangename, ontspannende bezigheid.16 27% van de Fransen is van plan om meer te 
tuinieren dan voor de gezondheidscrisis.18 

Omdat er in Frankrijk veel regio’s zijn waar men het hele jaar door buiten kan leven, wensen mensen van 
deze extra leefruimte een aangename, comfortabele plaats te maken. Door het warme, milde klimaat dat 
men in 2020 kende in Frankrijk boekten de tuincentra ondanks de gezondheidscrisis een sterk jaar.19 

Overheidsinitiatieven die de aankoop van planten en andere ecologische producten aanmoedigen, zijn 
bijvoorbeeld de verlaagde belastingtarieven (10%) voor verse of gedroogde bloemen, planten in hun 
natuurlijke staat, bomen, natuurlijke takken en gras. Hier gelden wel een aantal bijzonderheden.20 

 
16 La rédaction de JAF-info. (2020, 6 juli). Etudes GFK Jardin - Des signes encourageants pour la saison 2020 | JAF-info. 
Geraadpleegd van https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/etudes-gfk-jardin-des-signes-encourageants-pour-la-
saison-2020/554758/  
17 Promojardin. (2020, 16 mei). LE JARDIN, NOUVEAU LIEU DE VIE DES FRANÇAIS | Promojardin. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/le-jardin-nouveau-lieu-de-vie-des-francais/ 
18 Zerpos News. (2021, 1 maart). Jardin : les vainqueurs 2020 . . . et les clients 2021. Geraadpleegd van https://zepros.fr/jardin-les-
vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183 
19 Zepros News. (2020, 19 maart). Voici le tout dernier concept Leroy Merlin. . . omnicanal. Geraadpleegd van 
https://zepros.fr/voici-le-tout-dernier-concept-leroy-merlin-omnicanal--96726 
20 a) De artikelen kunnen afzonderlijk of in boeket, tros of snijwerk verkocht worden. Ze kunnen worden geplant. Ze mogen 
worden geplant, in aarde of mos in een houder, uitsluitend bestemd voor vervoer, bescherming of opslag. 
 

https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/etudes-gfk-jardin-des-signes-encourageants-pour-la-saison-2020/554758/
https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/etudes-gfk-jardin-des-signes-encourageants-pour-la-saison-2020/554758/
http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/le-jardin-nouveau-lieu-de-vie-des-francais/
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
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De laatste 5 jaar is het marktaandeel van de tuincentra zeer constant. Na een stevige groei in het 
marktaandeel van 2015-2016, kent het marktaandeel van de tuincentra enkel in 2018 nog een dip. Het 
marktaandeel van de LISA’s kende vooral in 2020 een uitzonderlijke groei van 1,65%.21 In 2018 boden 
tuincentra werk aan 20.350 mensen.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bovenstaande cijfergegevens zijn verkregen via Promojardin, de France vereniging voor de promotie van 
tuinbouw. 

2.5.2 Tuincentra  

De tuincentra kennen een omzetgroei van 4% in vergelijking met 2019. Over de laatste 5 jaar kende het 
marktaandeel van de tuincentra veel continuïteit. 23 Vele tuincentra hebben in de loop der jaren ook het 
aanbod gediversifieerd door ook tuinmeubels, decoratie, etc. te verkopen, om op die manier de 
seizoensgebondenheid bij het verkopen van bloemen en planten te overwinnen. Hoewel in de meeste van 
deze centra de verkoop van bloemen en planten het ganse jaar door domineert en de corebusiness is. 

2.5.3 LISA (Libres-services agricoles) 

Oorspronkelijk waren de LISA’s coöperatieve verkooppunten. Ze verkochten b2b landbouwproducten, 
gewasbescherming en andere hulpmiddelen aan mede landbouwers. Naarmate Franse landbouwers plaats 

 
b) Mits aan a) voorwaarden voldaan wordt, is het verlaagde tarief enkel toegestaan op het gehele product wanneer de 
aankoopprijs exclusief belasting, niet meer bedraagt dan 25% van aankoopprijs planten. µ 
Bron: Neofacture – Les taux de TVA applicables aux fleurs et plantes. (2020, 19 juni). Geraadpleegd van https://neofacture.fr/les-
taux-de-tva-applicables-aux-fleurs-et-plantes/#:%7E:text=Les%20produits%20soumis%20au%20taux%20normal%20(20%20%25),-
Le%20taux%20normal&text=Le%20taux%20normal%20de%20TVA%20s’applique%20%C3%A9galement%20aux%20fleurs,aux%2
0fleurs%20ou%20plantes%20artificielles  
21 Deze informatie komt uit de 5 laatste jaarrapporten van de organisatie Promojardin.  
22 Distribution. (2021, 5 mei). Geraadpleegd op 5 mei 2021, van https://www.valhor.fr/etudes-statistiques/la-filiere-en-chiffres/distribution/  
23 Les Echos études & Promojardin. (2021). Panorama des marchés du jardin et de la terasse (2020). Promojardin. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf  

https://neofacture.fr/les-taux-de-tva-applicables-aux-fleurs-et-plantes/#:%7E:text=Les%20produits%20soumis%20au%20taux%20normal%20(20%20%25),-Le%20taux%20normal&text=Le%20taux%20normal%20de%20TVA%20s%E2%80%99applique%20%C3%A9galement%20aux%20fleurs,aux%20fleurs%20ou%20plantes%20artificielles
https://neofacture.fr/les-taux-de-tva-applicables-aux-fleurs-et-plantes/#:%7E:text=Les%20produits%20soumis%20au%20taux%20normal%20(20%20%25),-Le%20taux%20normal&text=Le%20taux%20normal%20de%20TVA%20s%E2%80%99applique%20%C3%A9galement%20aux%20fleurs,aux%20fleurs%20ou%20plantes%20artificielles
https://neofacture.fr/les-taux-de-tva-applicables-aux-fleurs-et-plantes/#:%7E:text=Les%20produits%20soumis%20au%20taux%20normal%20(20%20%25),-Le%20taux%20normal&text=Le%20taux%20normal%20de%20TVA%20s%E2%80%99applique%20%C3%A9galement%20aux%20fleurs,aux%20fleurs%20ou%20plantes%20artificielles
https://neofacture.fr/les-taux-de-tva-applicables-aux-fleurs-et-plantes/#:%7E:text=Les%20produits%20soumis%20au%20taux%20normal%20(20%20%25),-Le%20taux%20normal&text=Le%20taux%20normal%20de%20TVA%20s%E2%80%99applique%20%C3%A9galement%20aux%20fleurs,aux%20fleurs%20ou%20plantes%20artificielles
https://www.valhor.fr/etudes-statistiques/la-filiere-en-chiffres/distribution/
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf
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maakten voor de stedelijke bevolking vond er een evolutie plaats. De LISA’s verkochten steeds meer B2C, de 
stedelingen kwamen goederen halen die ze nodig hadden voor het telen van hun eigen groenten. Deze 
evolutie leidde ertoe dat de Libres-Services Agricoles vandaag de dag meer aanzien hebben van tuincentra. 

Tegenwoordig worden er ook andere tuinmaterialen dan bloemen en planten verkocht, bijvoorbeeld 
zwembaden, dierenartikelen, enz. Het grote voordeel van deze winkels is de uitgebreide kennis van de 
bloemen en planten die ze verkopen en de grote bekendheid die ze genieten in de landbouwwereld. De 
LISA’s kenden een omzetgroei van 11% tegenover 2019.  

2.6 E-COMMERCE, TELEVERKOOP 

In 2020 kende het bezoeken van internetsites in de tuinsector een explosie, van 3,8% naar 7,8%. De 
ontwikkeling van de Click & Collect oplossing is te verklaren door de sluiting van de fysieke verkooppunten. 
24 Dit distributiekanaal kende de grootste omzetgroei in 2020, met een groeipercentage van maar liefst 40% 
tegenover 2019.25 

In maart 2020 kende de online verkoop een verdubbeling. Het aandeel van e-commerce in de totale verkoop 
bedroeg in 2020 23% en er wordt verwacht dat in 2021 dit een populair aankoopcircuit zal blijven. Volgens 
Zepros zal de online verkoop in de tuinsector in 2021 goed zijn voor een marktaandeel van 18%.26 

In 2021 werd de webshop van het bedrijf Willemse verkozen tot de beste e-commerce site in de categorie 
‘tuincentra’. Voor dit onderzoek werden 53 criteria getest, bijvoorbeeld: ergonomie, aankoopzekerheid, 
betrekkingen met de klant, enz. Dit gebeurde door een groep van analisten en een consumentenonderzoek 
bij 3000 cyber shoppers. 27 

In 2018 deed Promojardin een studie omtrent e-commerce op de tuinmarkt. We zien de laatste jaren een 
explosie van de aankoop van tuinartikelen online.28 

 

 
24 Promojardin. (2021, 12 maart). 2020 Année atypique ou nouveau monde ? | Promojardin. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/2020-annee-atypique-ou-nouveau-monde/  
25 25 Les Echos études & Promojardin. (2021). Panorama des marchés du jardin et de la terasse (2020). Promojardin. Geraadpleegd 
van http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf 
26 Zerpos News. (2021, 1 maart). Jardin : les vainqueurs 2020 . . . et les clients 2021. Geraadpleegd van https://zepros.fr/jardin-les-
vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183  
27 La rédaction de JAF-info. (2021, 18 mei). Capital Statista - Willemse élu Meilleur site e-commerce 2021 - Catégorie Jardinerie | JAF-
info. Geraadpleegd op 26 mei 2021, van https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/capital-statista-willemse-elu-
meilleur-site-e-commerce-2021-categorie-
jardinerie/657450/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=News+Quotidienne+JAF-info  
28 Promojardin & Nielsen. (2018). Les achats de produits pour le jardin sur internet (2018). Promojardin. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2018/11/1-page-jardin-V3.pdf  

http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/2020-annee-atypique-ou-nouveau-monde/
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
https://zepros.fr/jardin-les-vainqueurs-2020-et-les-clients-2021--96183
https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/capital-statista-willemse-elu-meilleur-site-e-commerce-2021-categorie-jardinerie/657450/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=News+Quotidienne+JAF-info
https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/capital-statista-willemse-elu-meilleur-site-e-commerce-2021-categorie-jardinerie/657450/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=News+Quotidienne+JAF-info
https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/capital-statista-willemse-elu-meilleur-site-e-commerce-2021-categorie-jardinerie/657450/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=News+Quotidienne+JAF-info
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2018/11/1-page-jardin-V3.pdf
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2.7 SPECIALISTEN IN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP (GRASMACHINES ETC.) 

De grootste concurrenten van de motorspecialisten zijn de multi specialisten/doe-het-zelfzaken/grote 
voedingsketens omdat deze vaak een zeer agressieve prijszetting hanteren. Om toch met deze zaken te 
kunnen concurreren, stappen de motorspecialisten vaker over naar het verkopen van een hoger gamma 
gemotoriseerde producten. 

De specialisten in elektrisch gereedschap staan bekend voor hun extra dienstverlening en goede prijs-
kwaliteitsverhouding.  

Voorbeelden van de producten die ze verkopen zijn grasmachines, haagscharen, bewateringssystemen, enz. 

2.8 ANDERE: BLOEMISTEN, MEUBELZAKEN  

Bloemisten kennen een enorme omzetdaling van 13%.29 Zij verkopen vooral binnen- en buitenplanten. In 
sommige gevallen worden er ook tuinproducten zoals pesticiden verkocht. 

De meubelzaken kennen een zeer kleine omzetgroei van 2%. 25 

3. VERSCHILLENDE SEGMENTEN 
In 2020 waren tuinplanten niet langer het meest verkochte product (20%). De vrijetijdsproducten kenden 
sinds 2019 een groei van maar liefst 3%, hiermee worden ze het meest verkochte product op de tuinmarkt 
(21%). Het gemotoriseerde gereedschap kende de grootste afname van 9% sinds 2019. 30 

De tuinmarkt is een verdeelde markt. Promojardin, de vereniging voor de promotie van tuinbouw verdeelt 
de markt in acht segmenten: 

- Vrijetijdsartikelen  
- Tuinplanten 
- Tuinmeubelen 
- Tuinproducten 
- Gereedschap 
- Decoratie 
- Gemotoriseerd gereedschap 
- Kamerplanten 

 
29 Promojardin. (2021, 12 maart). 2020 Année atypique ou nouveau monde ? | Promojardin. Geraadpleegd van 
http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/2020-annee-atypique-ou-nouveau-monde/ 
30 Les Echos études & Promojardin. (2021). Panorama des marchés du jardin et de la terasse (2020). Promojardin. Geraadpleegd 
van http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf  

http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/2020-annee-atypique-ou-nouveau-monde/
http://www.promojardin.com/wp-content/uploads/2021/04/Promojardin-Promanimal-Synthese-Marche-du-Jardin-2020.pdf
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Bovenstaande cijfergegevens zijn verkregen via Promojardin, de Franse vereniging voor de promotie van 
tuinbouw.  

3.1 VERGELIJKING TUINMARKT 2019/2020 

In de onderstaande grafiek wordt het verschil in omzet tussen het jaar 2019 en 2020 voor de verschillende 
productgroepen weergegeven. Deze cijfergegevens komen uit het jaarlijkse verslag van Promojardin, de 
Franse vereniging voor de promotie van tuinbouw.  
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3.2 NOMENCLATUUR 2020 

In onderstaande nomenclatuur vindt u terug welke producten onder welke categorie vallen. 

 
Tuinplanten - Végétaux d’extérieur 
Pépinière  

● Arbres et arbustes d’ornement  
○ Plantes de climat doux 
○ Plantes de terre de bruyère  
○ Plantes grimpantes  
○ Graminées et bambous 
○ Conifères 
○ Plantes de haie  
○ Autres  

● Arbres fruitiers et Petits Fruits  
○ Arbres fruitiers  
○ Petits fruitiers  

● Rosiers  
● Sapins coupés et en pot  

Plantes saisonnières, de tradition et vivaces 
● Plantes saisonnières de printemps 
● Plantes saisonnières d’automne 
● Plantes vivaces 

Bulbes, plantes et semences hors annuelles / bisannuelles  
● Bulbes à fleurs  
● Semences florales 
● Semences de gazon 
● Potager 

○ Plants aromatiques et condimentaires 
○ Semences potagères 
○ Bulbes et plants potagers  
○ Plants de pomme de terre  
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Kamerplanten - Végétaux d’intérieur 

Plantes fleuries  
● Orchidées 
● Autres plantes fleuries  

Plantes vertes  
● Cactées et succulentes 
● Bonsaï 
● Autres plantes vertes 

Compositions  
 
Producten voor in de tuin - Produits pour Jardin 
Supports de culture et amendements 

● Supports de culture 
● Amendements 
● Paillages  

Engrais 
Produits Phytosanitaires  

● Produits de protection des plantes (anciennement antiparasitaires)  
○ Insecticides, forgicides et acaricides  
○ Anti-limaces 

● Désherbants 
Anti Nuisibles 

● Anti-fourmis 
● Anti-rongeurs 
● Autres 

Produits pour plantes d’intérieur  
 
Gereedschap - Equipement et outillage à main 
Grands outils et petits outils 

● Grands Outils 
● Petits Outils 

Outils coupants 
● Sécateurs 
● Ebrancheurs 
● Cisailles à haies  
● Bûcheronnage 
● Autres Outils coupants  
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Composteurs 
Pulvérisation 
Arrosage 

● Arrosoirs 
● Tuyaux & dévidoirs 
● Raccords & terminaux 
● Programmation 
● Goutte à goutte 
● Arrosage enterré 
● Récupération d’eau 
● Pompes 

Protection du jardinier 
● Gants 
● Vêtements  
● Chaussant 
● Autre protection du jardinier 

Petit équipement du jardin,  
dont (non détaillé) films de protection, forçage, paillage, feutre, bâches, disques de plantation, tunnels, cloches de 
forçage, châssis et petites serres plastique, liens, tuteurs, colliers de serrage, cordeaux, fil de fer, ficelle, sacs à déchets 
verts, genouillères, coussins, affolants à oiseaux, filets (anti-oiseaux et -insectes), appareils de météorologie, 
incinérateurs, poubelles, brouettes, petits accessoires 

 
Gemotoriseerd gereedschap - Outils motorisés 
Tondeuses électriques 

● Tondeuses à batterie 
● Tondeuses robots 
● Tondeuses électrique filaires  

Tondeuses thermiques 
Autoportées  
Motoculteurs et motobineuses  
Scarificateurs 
Cisailles à gazon 
Coupe bordures et débroussailleuses 

● CP et déb. électriques 

● CP et déb. thermiques  
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Taille-haies  
● Taille-haies électriques 
● Taille-haies thermiques 

Tronçonneuses 
● Tronçonneuses électriques 
● Tronçonneuses thermiques 

Aspirateurs souffleurs   
● Aspirateurs électriques 
● Aspirateurs thermiques 

Broyeurs  
● Broyeurs électriques 
● Broyeurs thermiques 

Accessoires et pièces de rechange  
 
Decoratie - Décoration et contenants  

Contenants, cache-pots et accessoires 
Contenants plastique 
Contenants terre cuire  
Contenants autres matières 

● Contenants bois 
○ Carrés potagers  
○ autres contenants bois  

● Contenants métal 

● Contenants fibres  

● Contenants pierre reconstituée  
Accessoires, supports, accrochés, suspensions 
Cache-pots 
Petite décoration du jardin 
Fleurs et plantes artificielles 
Eclairage du jardin 
 
Tuin- en terrasaanleg- Aménagement du jardin et de la terrasse 
Clôtures et occultations 

● Grillages 
● Panneaux soudés 
● Clôtures et occultations naturelles 
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● Clôtures et occultations plastique 
● Portails et portillons 
● Accessoires de pose 

Aménagement de la terrasse  
● Aménagement de la terrasse Bois et Composite  

○ Bois  
○ Composite 

● Aménagement de la terrasse Minéral 
● Autre aménagement de la terrasse  
● Gazon artificiel  

Pergolas, treillage décoratif, bordures, ... 
Abris de jardin et rangement 
Serres  
Bassin 
 
Vrijetijdsartikelen - Loisirs au Jardin 
Tables et sièges  

● Tables et sièges en plastique et résine  
○ Tables et sièges en plastique et résine moulée  
○ Table et sièges en résine tressée  

● Tables et sièges en bois 
● Tables et sièges métal 
● Tables et sièges autres, dont multi-matières 

Autre mobilier de jardin  
● Relaxation / détente 
● Cousinage  
● Parasols 
● Tonnelles 
● Autres 

Barbecue et marché induit 
● Equipement 

○ Barbecue maçonné 
○ Barbecue au charbon 
○ Barbecue électrique 
○ Barbecue à gaz et planchas 

● Accessoires et Consommables  
○ Accessoires et consommables charbon de bois 
○ Autres accessoires et consommables 
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Piscine  
● Piscine hors sol 
● Equipements 
● Accessoires d’entretien 
● Accessoires ludiques 
● Produits de traitement  

Jeux de plein air  
 
 

4. VAKBEURZEN 
• Innopaysa - Vakbeurs voor landschapsarchitectuur en groene ruimten. 
 
24 tot 25 november 2021 (datum editie 2023 nog niet bekend) 
Halle d’Iraty, Biarritz 
www.innopaysa.com  
 
Organisator: Expomedia  
Le Capitole 
3 avenue Armand Toulet 
E-mail: info@expomedia.fr  
T: +33 (0)5 59 31 11 66 
 
• Journées des Collections Jardin 
Al 19 jaar worden er op deze beurs ontmoetingen georganiseerd tussen de distributiesector en de 
leveranciers van de tuinsector. Tijdens deze bijeenkomsten worden de producten voor het komende jaar 
besproken. 
 
Drie dagen om de spelers in de tuindistributie te ontmoeten: 

- In 2019: meer dan 460 winkelketens waren aanwezig (GSA, GSB, GSS, LISA,…) 
- 1300 professionele bezoekers uit heel Frankrijk en de buurlanden: Duitsland, België, Marokko, Polen, 

Roemenië en Zwitserland). 
 
29 tot 31 maart 2022 
Parc Chanot, Marseille  
www.journeesdescollections.com 
 
Organisator: Infopro Digital 
Immeuble Parc II  

http://www.innopaysa.com/
mailto:info@expomedia.fr
https://www.journeesdescollections.com/
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10 Place du Général de Gaulle  
92160 Antony, France 
splatel@infoprodigital.com  
T: +33 (0)1 77 92 92 92 
 
• Paysalia 
Paysalia is één van Frankrijks meest belangrijke beurzen met betrekking tot groenaanleg.  
Landschap-, tuin- en sportbeurs, Paysalia verwelkomt 450 exposanten rond: plantaardige productie, 
onderhoud, materialen, uitrusting en benodigdheden, bodem en milieu, water, bewatering, ontwerp en 
diensten. 
 
30 november tot 2 december 2021 (datum 2023 nog niet bekend) 
Locatie: Eurexpo Lyon 
www.paysalia.com/fr  
 
Organisator: GL Events Exhibitions 
59 quai Rambaud  
69002 Lyon, France 
info@gl-events.com  
T: +33 (0)4 78 17 61 76 
 
• Salonvert  
Beurs richt zich tot professionals in groenbeleid, groenvoorziening en natuurbeheer (landschapsarchitecten, 
lokale beslissingnemers van golf- en kampeerterreinen, maneges, begraafplaatsen). In de oneven jaartallen 
vindt de beurs plaats in het zuiden van Frankrijk, in de even jaren in de regio rond Parijs.  
 
21 tot 22 september 2022 
Château de Baville 91530 Saint-Chéron 
https://www.salonvert.com/  
 
Organisator: Profield Events 
BP 66  
71202 Le Creusot Cedex  
info@salonvert.com  
T: +33 3 85 73 05 73  
 
• Salon du Végétal 
Deze beurs is de ontmoetingsplaats voor sourcing, inspiratie en innovatie, waar planten in al hun 
toepassingen gepromoot worden: milieu, leefomgeving, tuin, bloemisterij, gezondheid, welzijn, cosmetica, 
voeding,… 
 
Een compleet en innovatief aanbod rond grote sectoren: 

- Planten 

mailto:splatel@infoprodigital.com
https://www.paysalia.com/fr
mailto:info@gl-events.com
https://www.salonvert.com/en/home/
mailto:info@salonvert.com
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- Uitrusting, materialen (voor de ontwikkeling, verkoop en verbetering van planten) 
- Diensten. 

 
13 tot 15 september 2022 
Angers Parc Expo 
www.salonduvegetal.com  
 
Organisator: B.H.R. - Bureau Horticole Régional des Pays de la Loire  
Centre Floriloire  
1 rue des Magnolias  
49130 Les-Ponts-de-Cé 
salon@bhr-vegetal.com  
T: +33 (0)2 41 79 29 29  
 
• Salon des maires et des collectivités locales  
‘Salon des Maires et des Collectivités Locales’ vindt jaarlijks plaats in de beurshallen van Parc des Expositions 
- Porte de Versailles. De beurs wordt georganiseerd door de Groupe Moniteur in samenwerking met de AMF 
('Association des Maires de France'). Het bezoekersprofiel is 100% nationaal en bestaat uit burgemeesters en 
verantwoordelijken van lokale collectiviteiten. De exposanten zijn actief binnen een veelheid aan 
sectoren/domeinen, waaronder stedelijke ontwikkeling, constructie/openbare werken/groenaanleg, 
media/communicatie, kinderen/gezondheid/sociaal beleid, milieu/energie, ICT, consultancy/diensten, 
veiligheid/preventie, sport en sport/vrije tijd/toerisme/cultuur. 
 
16 tot 18 november 2021 
Porte de Versailles – Paris 
www.salondesmaires.com  
 
Organisator: Infopro Digital 
10 Place du General de Gaulle  
Parc Antony II  
BP 20156 
92160 Antony, France 
T: +33 (0)1 77 92 92 92 
 
Enkele belangrijke bouwbeurzen zijn:  
 
• Artibat 
Artibat is een echt platform voor uitwisselingen en zaken doen tussen professionelen in de bouw en de openbare 
werken. Artibat is een concept dat al meer dan 30 jaar zijn bezoekers als het ware verleidt. Georganiseerd door 
CAPEB Pays de la Loire, brengt het om de 2 jaar in Rennes meer dan 1.000 toonaangevende exposanten in hun 
vakgebied en bijna 40.000 professionele bezoekers samen in constante waakzaamheid over marktinnovaties en 
industriële oplossingen. 
 

http://www.salonduvegetal.com/
mailto:salon@bhr-vegetal.com
http://www.salondesmaires.com/
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13 tot 15 oktober 2022  
Parc-Expo de Rennes Aéroport 
www.artibat.com  
 
• Aquibat 
De vakbeurs voor bouw, openbare werken, nieuwe energieën en milieu van het grote zuidwesten. 
 
2 tot 4 maart 2022 
Parc des Expositions de Bordeaux 
www.aquibat.fr  
 
• Batimat 
Al 60 jaar verbindt Batimat professionals met innovatie. Alle professionals uit de bouw- en 
architectuursector komen er samen om de producten en innoverende oplossingen uit te wisselen en te 
kiezen waarmee de gebouwen van vandaag en morgen worden gebouwd. Batimat is de beurs om innovaties 
te promoten en te presenteren aan besluitvormers op de Franse en internationale markten. 
 
15 tot 19 november 2021 
Paris Nord Villepinte 
www.batimat.com  
 
• Innobat 
Deze beurs is een tentoonstelling van innovatieve producten voor de bouw. 
 
3 tot 6 oktober 2022 
Halle d’Itary, Biarritz  
www.innopaysa.com  
 
• Nordbat  
Nordbat stelt alle aannemers, bestekschrijvers en projecteigenaren in staat om hun regionale en nationale 
leveranciers en partners op één plek te vinden. 
 
30 maart tot 1 april 2022 
Lille Grand Palais 
www.nordbat.com  

5. TUINAANLEGGERS/LANDSCHAPSARCHITECTEN/ 
PAYSAGISTES  

CNATP - Chambre nationale de l’artisanat des travaux publics, des paysagistes et des activités annexes  
2 bis rue Béranger  

http://www.artibat.com/
http://www.aquibat.fr/
http://www.batimat.com/
http://www.innopaysa.com/
http://www.nordbat.com/
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75003 Paris 
T: +33 (0)1 53 60 51 70 
cnatp@cnatp.org 
www.cnapt.org  
 
Opzoeking: Op de website kunt u onder ‘votre Syndicats’ en dan onder ‘Le réseau CNATP’ bedrijven filteren 
per regio. U dient ze wel één voor één te contacteren voor het bekomen van de lijst per regio. 
 
FFP - Fédération Française du paysage  
10 rue du Maréchal Joffre 
78000 Versailles  
T. +33 (0)1 30 21 47 45 
www.f-f-p.org  
 
Opzoeking: Op de website van de Fédération Française du Paysage vind je onder ‘Annuaire’ een nationale 
lijst van landschapsarchitecten. U kan een selectie doorvoeren via de gewenste regio. Door op de naam van 
een landschapsarchitect te klikken vindt u de nodige gegevens. 
La Fédération Française du Paysage (FFP) is de nationale representatieve vereniging van tuinarchitecten. De 
federatie telt 800 leden met een hoger diploma in landschapsonderwijs, uitgegeven door een Franse 
openbare instelling voor hoger onderwijs in landschap. 
 
Paysagiste.info 
13 rue de la Haye 
67 300 Schiltigheim 
T. +33 (0)3 88 95 33 55  
info@plus-que-pro.fr 
www.paysagiste.info  
 
Opzoeking: Op de homepagina van de website kan u door uw stad of andere eisen in te geven in de witte 
zoekbalk en te klikken op de knop ‘rechercher’ zoeken naar de gewenste contactgegevens. Bij het aanklikken 
van de naam van het bedrijf ziet u de adresgegevens van het bedrijf in kwestie. Via een contactformulier 
kan u contact opnemen met het bedrijf. 
Bent u op zoek naar een hovenier om uw exterieur te verfraaien? Paysagiste.info biedt u een platform om 
u in heel Frankrijk met elkaar in contact te brengen. 
 
QUALIARBRE  
Oréane 
215 chemin du Pas de la Paille 
66000 Perpignan  
T: +33 (0)4 68 54 92 72 
contact@oreane66.fr  
www.oreane-paysagiste.fr  
 

mailto:cnatp@cnatp.org
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Opzoeking: Via de site www.qualiarbre.com (des professionnels de l’élagage et de l’entretien de l’arbre sur 
toute la France) kan u een professionele firma in die branche terugvinden en dit via ‘Trouvez’ of via ‘Les 
arboristes élagueurs’  
 
QUALIPAYSAGE  
60 ter Rue Haxo 
75020 Paris  
T: +33 (0)1 43 27 34 18 
www.qualipaysage.org  
 
Opzoeking:: Onder ‘Trouver une entreprise qualifiée’ kan u via 3 zoekmotoren (rechercher un nom, 
sélectionner un métier, sélectionner un département ou une ville) een ledenlijst bekomen. Wanneer u werkt 
met opzoeking op naam, krijgt u na een korte wachttijd de volledige lijst. Met een klik op het kruisje voor 
de naam van het bedrijf krijgt u een volledige bedrijfsfiche (voorbeeld zie lager). Met een klik op de codes 
(onder Qualifications) krijgt u uitleg over wat onder de code valt.  
QualiPaysage is een platform voor gezamenlijke uitwisselingen dat projecteigenaren, projectmanagers, 
instellingen en landschapsprofessionals samenbrengt. Het is de enige beroepsorganisatie die haar 
kwalificatie toekent aan landschapsbedrijven. 
 
SAGERET 
5 rue Saulnier 
75009 Paris 
T: +33 (0)1 70 95 15 50 
contact@sageret.com  
www.sageret.fr  
 
Opzoeking:: Onder ‘annuaire  brengt u het trefwoord ‘paysagiste’ in, waarna u een keuze kan maken uit:  
- ‘Paysagistes-aménagement d’espaces verts (entreprises)’  
- ‘Architectes’ (architectes paysagistes)  
U krijgt met een klik op de naam van elk bedrijf niet alleen de volledige coördinaten, maar ook het 
zakencijfer, aantal werknemers, juiste omschrijving activiteiten, … 
 
UNEP - Union nationale des Entrepreneurs du Paysage  
60 ter rue Haxo  
75020 Paris 
T: +33 (0)1 42 33 18 82  
contact@sageret.com  
www.lesentreprisesdupaysage.fr 
 
Opzoeking: Op de website kan u door te klikken op de knop ‘trouver un paysagiste près de vous’ zoeken 
naar de gewenste contactgegevens. U heeft de mogelijkheid om op basis regio op zoek te gaan. Bij het 
aanklikken van de naam van het bedrijf ziet u een contactfiche waarop vaak ook melding wordt gemaakt 
van het e-mailadres en de website. 

http://www.qualiarbre.com/
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De UNEP vertegenwoordigt onder andere landschapsarchitecten en tuinaanlegger en treedt op als 
ondersteunende organisatie, bijvoorbeeld bij overleg met overheidsinstanties, teneinde hun belangen te 
verdedigen. 
 
UPJ- Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics 
59 Avenue de Saxe  
75007 Paris 
T: +33 (0)1 53 69 60 90 
upj@upj.fr 
www.upj.fr  
 
Op deze site vindt u ook adressen van tuinaanleggers. 

6. NUTTIGE ADRESSEN VOOR TUIN  
FFP - Fédération Française du paysage  
10 rue du Maréchal Joffre 
78000 Versailles  
T: +33 (0)1 30 21 47 45 
www.f-f-p.org   
regionaal verantwoordelijke voor Île de France  
Béatrice Julien-Labruyère  
idf@f-f-p.org  
 
UNEP - Union nationale des Entrepreneurs du Paysage  
60 ter rue Haxo  
75020 Paris 
T: +33 (0)1 42 33 18 82  
contact@sageret.com  
www.lesentreprisesdupaysage.fr 
regionaal verantwoordelijke voor Île de France  
Juliette ALLENET 
jallenet@unep-fr.org  
T: +33 (0)6 64 21 64 75 
 
INRAE- Institut National de Recherche pour l'agriculture, l’alimentation et l’environnement  
147 rue de l’Université  
75338 Paris Cedex 07 
T: +33 (0)1 42 75 90 00 
www.inrae.fr  
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INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, is een belangrijke 
speler in onderzoek en innovatie, opgericht op 1 januari 2020. INRAE is een onderzoeksinstituut dat is 
voortgekomen uit de fusie tussen INRA en Irstea. Het verenigt een gemeenschap van 12.000 mensen, met 
iets meer dan 200 onderzoekseenheden en een veertigtal experimentele eenheden, gevestigd in 18 centra 
verspreid over heel Frankrijk. 
 
CNATP Nationale - Chambre nationale de l’artisanat des travaux publics, des paysagistes et des activités 
annexes  
2 bis rue Béranger  
75003 Paris 
T: +33 (0)1 53 60 51 70 
cnatp@cnatp.org 
www.cnapt.org  
 
HORTIS - Les responsables d’espaces nature en ville 
6g Montée de l’Observance  
69009 Lyon 
contact@hortis.fr  
www.hortis.fr 
 
FNPHP - Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et des Pépinières 
11 rue de la Baume  
75008 Paris 
T: +33 (0)1 42 38 63 63  
fnphp@fnphp.fr  
www.fnphp.com 
 
INOHA - Union nationale des Industriels du Bricolage, du jardinage et de l’aménagement du Logement 
1P rue de Sèze  
75009 Paris 
T: +33 (0)1 53 42 36 42  
contact@inoha.org  
http://www.inoha.org/  
 
PROMOJARDIN 
11 Villa Brune 
75014 Paris 
T: +33 (0)1 45 43 25 25 
http://www.promojardin.com/ 
 
Fédération Jardineries & Animaleries de France  
22 rue Esquirol  
75013 Paris 

mailto:cnatp@cnatp.org
http://www.cnapt.org/
mailto:contact@hortis.fr
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T: +33 (0)1 44 24 96 97 
federation@jardineries-animaleries.org  
www.jardineries-animaleries.org  
 
VAL’HOR – Les professionnels du végétal 
44 rue d’Alésia 
75682 Paris Cedex 14 
T: +33 (0)1 53 91 09 09 
https://www.valhor.fr/ 

7. VAKBLADEN VOOR TUIN 
Le lien horticole  
www.lienhorticole.fr  
maandblad (10 edities per jaar)  | wekelijkse nieuwsbrief (47 edities per jaar) 
 
Jardineries - Le journal du Commerce du Jardin Végétal, Moteurs Loisirs & Paysages 
https://www.mediajardin-groupej.com/  
maandblad (11 edities per jaar)  | wekelijkse nieuwsbrief  
 
Jardins de France  
www.jardinsdefrance.org  
4 edities per jaar  | nieuwsbrief 
 
Zepros 
https://zepros.eu/journaux/habitat  
6 edities per jaar  | nieuwsbrief 
 
 
Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 
met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 
documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 
uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 
weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 
interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 
teweegbrengen. 
 
Datum van publicatie: maart 2022. 
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