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De Nederlandse hardfruitteelt bevindt zich in een gezonde uitgangspositie
De Nederlandse hardfruitsector heeft een schitterend verhaal te vertellen. De sector levert een positieve bijdrage aan ons voedselsysteem met gezonde producten die relatief weinig milieu-impact 
hebben. De uitdaging is om dit mooie verhaal nog beter te verkopen, letterlijk en figuurlijk, zodat de sector ook economisch duurzaam is. Want we zijn een te duur land om goedkoop fruit te telen 
voor afzetmarkten waar alleen de goedkoopste aanbieder wint. Op veel exportmarkten daalt het marktaandeel van Nederlandse appels en peren door prijsconcurrentie. Er is meer waarde uit de 
markt te halen met producten die duurzaam geteeld worden, van constante hoge kwaliteit zijn en aansluiten bij wat consumenten willen. Deze producten zullen zich moeten onderscheiden van 
wat goedkopere productielanden aanbieden. Voor Nederlandse appels bevindt de markt zich in 2030 vooral in Nederland, voor peren in geheel Europa. Overzeese markten blijven beperkt en 
incidenteel.

Nog meer ‘goedkope’ producten telen is geen oplossing
Niet het verhogen van volume maar het creëren van waarde staat voorop in 2030. De markt is niet in staat om meer volume op te nemen, vooral niet in het buitenland waar de voorkeur sterk 
uitgaat naar nationaal of zelfs lokaal geteeld product. Om de dalende consumptie van hardfruit een halt toe te roepen is imagoverbetering en vernieuwing belangrijk. Rassenvervanging (bijv. met 
betere mutanten) en rassenvernieuwing zijn van belang met het oog op kwaliteit, productiviteit en inzetbaarheid van moderne technieken. De hoeveelheid rassen waaruit gekozen kan 
worden neemt snel toe. Vooral in de teelten die een forse investering vergen (zoals biologische teelt en clubrassen) is het essentieel dat de keuze en afzetstrategie wordt bepaald samen met 
ketenpartners. Een sterke strategische positionering en marketing door de afzetpartner is hierbij een must. Nog te vaak ligt er te veel risico bij de teler. Het afzetmodel van de toekomst ademt 
wederkerigheid om de transitie naar vraag-gestuurde ketens te kunnen maken.

Telers kunnen, nee moeten, aan veel knoppen draaien om het rendement te beïnvloeden
Arbeidskosten en investeringsniveaus nemen sterk toe en het einde is nog niet in zicht. Om tegenover deze kosten en risico’s passende opbrengsten te halen zullen telers veel keuzes moeten 
maken. Dan gaat het over assortiment, teeltsysteem, teeltplanning, teeltbescherming, digitalisering, automatisering, personeelsmanagement, bedrijfsomvang en afzetstrategie. Het is belangrijk 
dat een teler kiest wat bij hem/haar competenties en interesses past en aansluit bij hoe de markt zich ontwikkelt. Daarom is er geen blauwdruk voor een goed renderende fruitteler, zoals ook uit 
Rabobank-data blijkt.

Drie verdienmodellen
Het gezonde perspectief zien wij voor fruittelers die transparant en gericht op de buitenwereld zijn, samenwerken in de keten, een organisatievorm en financieringsstructuur zoeken die past bij de 
omvang en complexiteit van het bedrijf en een passend verdienmodel kiezen. De teler van de toekomst is:

Productspecialist: sterk gericht op efficiency en consistente kwaliteit en (voldoende) volume (meerdere efficiënte blokken van 5-10 ha van eenzelfde fruitras). Deze teler zoekt voor de afzet 
partnerships in de keten en investeert in goed personeelsbeleid en technologie om kwaliteit te borgen, kosten te verlagen en de teelt af te stemmen op de vraag uit de markt. of

Zelfverwaarder: deze teler is behalve met teelt bezig met de afzet van de producten. Investeert volop in huisverkoop of sortering, bewaring, verpakking, en marketing van een goed 
uitgekiend kwaliteitsassortiment. Een deel van het assortiment kan een meerwaarde krijgen door in te spelen op beleving of zingeving bij consumenten. Zelf sorteren en verpakken voor grote 
klanten is vanwege de forse investeringen en vereiste efficiency alleen voor enkele grootschalige geïntegreerde spelers weggelegd. ; of

Verbreder: combineert fruitteelt met andere activiteiten en zal afhankelijk van de mix van activiteiten ervoor kiezen zelf (deels) de afzet te doen of dit over te laten aan ketenpartners. Bij deze 
bedrijven is schaalgrootte minder belangrijk dan bij de productspecialist en de zelfverwaarder die levert aan grootschalige klanten.

Samenvatting
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Rendement van hardfruitteelt te laag voor duur productieland 
Nederland

Er is niet één gouden formule voor een rendabel fruitteeltbedrijf. Het is een 
ingewikkelde puzzel van allerlei factoren blijkt uit Rabobank-data. Maar 
gemiddeld leveren de opbrengsten uit de hardfruitteelt te weinig rendement 
op om de relatief hoge kosten van Nederlandse bedrijven te dekken. In 
vergelijking met andere vollegrondstuinbouwsectoren is de fruitteelt minder 
rendabel en laat de rentabiliteit een minder gunstige trend zien over de 
afgelopen tien jaar (Figuur 1). Het inkomen dat telers halen uit niet-
teeltactiviteiten is in de loop der jaren sneller gestegen dan het inkomen uit 
teelt (Figuur 4).  

Arbeid verdient nog meer aandacht

Voor de gehele fruitteeltsector geldt dat de arbeidskosten flink zijn opgelopen, 
ook bij het verpakken en sorteren (Figuur 2). Het managen van arbeid en alles 
daaromheen is daarom steeds bepalender voor het rendement. Denk daarbij 
aan het aantrekken, huisvesten en efficiënt benutten van (seizoens)arbeiders en 
het automatiseren waar mogelijk. Schaalvergroting is in veel agrarische 
sectoren noodzakelijk gebleken om kosten te verlagen. Opmerkelijk is de 
beperkte schaalvergroting in de fruitteelt (Figuren 5 en 6). Deze blijft achter bij 
die in andere land- en tuinbouwsectoren. Een concurrerende  kostprijs is 
essentieel om product-marktcombinaties (supermarktketens, exportmarkten) te 
kunnen bedienen waar veel concurrentie is. Momenteel hebben slechts enkele 
grotere bedrijven voldoende omvang om te kunnen automatiseren, 
precisielandbouw toe te passen en arbeidsvraagstukken goed te managen.  

Financieel perspectief
Rabobank visie:  Teler moet aan meerdere knoppen draaien om structureel te renderen 

Figuur 1: Rentabiliteit in de Nederlandse fruitteelt
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Opmerking: Een rentabiliteit van minder dan 100% betekent dat de inzet van arbeid en vermogen van de 
ondernemer en zijn gezin niet marktconform worden beloond. 
Bron: Wageningen Economic Research Bedrijveninformatienet, januari 2021

Als we naar gemiddelde telersmarges per regio kijken, springen Zeeland en 
Limburg er in negatieve zin uit (Figuur 3). Weerextremiteiten (vorst, hagel) en gebrek 
aan zoet water maken bedrijven in deze provincies kwetsbaar. 

Clubrassen niet per se zaligmakend

Aan de opbrengstenkant kunnen telers hun rendement mogelijk beïnvloeden 
door onder meer de keuze van rassen en het afzetmodel. Uit de Rabobank-data 
rolt geen blauwdruk voor de meest rendabele rassenkeuze. Clubrassen zijn niet 
per definitie zaligmakend voor telers. Het rendement staat vaak niet in 
verhouding tot het genomen risico. Als we naar afzetvormen kijken dan zien we 
bij ieder model winnaars en verliezers. 
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Financieel perspectief
Achtergrondinformatie

Niet-fruitteelt opbrengsten stijgen relatief sneller dan 
opbrengsten uit teelt
Figuur 2: Kosten en opbrengsten Nederlandse fruitteelt

Bron: Wageningen Economic Research Bedrijveninformatienet, januari 2021
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Figuur 3: Gemiddelde marge in de 
hardfruitteelt per ha per provincie
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Bron: Rabobank, 2021 
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Figuur 4: Aantal en areaal Nederlandse appeltelers
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Figuur 5: Aantal en areaal Nederlandse perentelers

Bron: CBS, 2021. v = voorspelling op basis van een scenario dat de trend in appel en perenarealen en
bedrijvenaantallen (opgeteld) van 2010-2020 doorzet. 

Continue schaalvergroting in de perenteelt

Bron: CBS, 2021. v = voorspelling op basis van een scenario dat de trend in appel- en perenarealen
en bedrijvenaantallen (opgeteld) van 2010-2020 doorzet. 
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Marktperspectief appels
Rabobank visie: Gezond perspectief Nederlandse markt, afnemende exportmogelijkheden

6

Vooral kansen op de Nederlandse markt
Op de Nederlandse markt kan meer omzet gegeneerd worden met minder appels. Zo’n 70 à 80% van 
de in Nederland geteelde appels zijn voor de binnenlandse markt bestemd. Ook in de toekomst zien 
wij goede perspectieven op de Nederlandse markt. Eventuele overschotten zullen vooral 
geëxporteerd worden naar bestemmingen binnen een straal van 800km, zoals Rabobank ook in zijn 
Land- en tuinbouwvisie 2030 stelt1).

Eigen appels eerst
De belangrijkste exportbestemmingen voor Nederlandse appels zijn Duitsland, het VK en Frankrijk 
(Figuur 6). Duitsland is een vrij constante afzetmarkt, maar de afzet naar andere landen wisselt sterk van 
jaar tot jaar. Zo is Polen incidenteel een grote markt, vaak voor het goedkoop sorteren van appels. De 
export naar verre markten is zeer beperkt. In IJsland worden bijvoorbeeld meer Nederlandse appels 
gegeten (gemiddeld 700 ton per jaar) dan in een groot land als Vietnam. De Nederlandse appels 
stuiten in Azië op andere consumentenvoorkeuren en concurrentie vanuit bijvoorbeeld Nieuw-
Zeeland. Export binnen Europa zal lastiger worden door de groeiende vraag naar binnenlands 
product en de meer specifieke nationale eisen (zoals bepaalde certificaten) en voorkeuren.

Met minder appels meer waarde creëren 
Appels zijn in veel Europese landen, waaronder Nederland, al jaren het meest gegeten fruitsoort, maar 
de markt krimpt (Figuur 7 en 8). Van jaar tot jaar schommelt de vraag, vooral door wisselingen in 
beschikbaarheid en prijzen. Bij een grote beschikbaarheid (en lage prijs) is de consumptie vaak wel 
tijdelijk wat hoger en vice versa. Het marktaandeel van (overzeese) importappels in de EU is beperkt tot 
een kleine 6% en dit aandeel stijgt niet. Nederland vervult geen belangrijke rol in de invoer van grote 
markten als het VK, Duitsland en Frankrijk (Figuren 9 t/m 11). We verwachtten dat de markt (in volume) 
verder krimpt om diverse redenen: een lagere bevolkingsgroei (zelfs afname in sommige landen), een 
verschuiving naar kleinere verpakkingen en nieuwe hoger-geprijsde rassen, en de gezondheidstrend. 
Andere fruitsoorten zoals zachtfruit scoren beter op gezondheid en hebben sowieso een ‘sexyer’ 
imago. Een recent wetenschappelijk onderzoek naar de dalende appelconsumptie in Europa 
gedurende de afgelopen decennia wijst diverse oorzaken aan: de vergrijzing, de gezondheidstrend, 
de ontevredenheid over het bestaande aanbod en inkomens- en prijsfactoren2). Manieren om de 
consumptiedaling te beperken liggen mogelijk in imagoverbetering en in een ander assortiment, 
bijvoorbeeld met appels die er opvallend uitzien of meer nutriënten bevatten. Voor Nederlandse 
appels zijn er ook kansen om geïmporteerde appels te vervangen in het winkelschap.

Figuur 7: Appelconsumptie in de belangrijke markten
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Figuur 6: Exportbestemmingen Nederlandse appels 
(gemiddelde 2018-20)
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https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/tuinbouw/agrariers-houd-grip-en-regie-op-vraagstuk-milieugebruiksruimte/
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Marktperspectief appels
Achtergrondinformatie

Appelmarkt VK: meer invoer dan eigen teelt
De VK markt voor appels is ongeveer 600,000 ton groot. De 
zelfvoorzieningsgraad ligt laag op ca. 40%. Van de invoer kwam in 2017-
19  3% uit Nederland, in 2012-14 nog 5%.  Het binnenlands areaal is sinds 
2010 toegenomen van 5077 ha naar 6292. Dit kwam vooral door een 
verschuiving in de teelt van ‘kookappels’ naar handappels.  

Bron: GFK/GroentenFruit Huis, 2021

Duitse appelmarkt bestaat voor ca 40% uit invoer
De Duitse verse appelmarkt is ongeveer 1,1 miljoen ton groot. De 
zelfvoorzieningsgraad is ca. 60%. De productie van handappels is ca. 
700,000 ton, export 100,000 ton en import 500,000 ton, waarvan 11% uit 
Nederland. Vooral Elstar is populair.   

Figuur 10: Duitse appelinvoer naar herkomstland

Opmerking: importaandelen zijn gebaseerd op het gemiddelde van drie jaren. 
Bronnen: AMI, UN-Comtrade, 2021

Figuur 9: VK appelinvoer naar herkomstland 

Opmerking: importaandelen zijn gebaseerd op het gemiddelde van drie jaren. 
Bronnen: UN-Comtrade,  Defra, 2021

Frankrijk meer dan zelfvoorzienend
Frankrijk produceert ongeveer 1,5 miljoen ton appels, terwijl export en 
import resp. zo’n 600,000 en 150,000 ton bedragen. In de jaren 2017-19 
kwam gemiddeld 7% van de invoer uit Nederland, in 2012-14 nog 11%.

Bronnen: UN-Comtrade,  Eurostat, 2021 

Figuur 11: Franse appelinvoer naar herkomstland
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Figuur 8: Appelaankopen in Nederland
Redelijk stabiele appelaankopen in Nederland
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Marktperspectief peren 
Rabobank visie: Exportkansen in Europa blijven, maar grenzen aan groei Conference bereikt

8

Afzetmogelijkheden constant
Huidige volumes van Nederlandse peren blijven hun weg vinden naar verschillende 
bestemmingen in alle hoeken van Europa. Voor export buiten Europa zien we beperkte 
mogelijkheden. Voor verdere uitbreiding van het Conferenceareaal is geen ruimte, wellicht 
wel voor vervanging met nieuwe onderscheidende rassen. 

Unieke exportpositie, al groeit de concurrentie vooral vanuit 
België 
Nederland is in volume het tweede grootste exportland van peren ter wereld, na China en 
voor België. Meer dan 70% van de (verkoopgeschikte) peren wordt geëxporteerd. Met de ooit 
unieke Conferencepeer heeft Nederland veel markten veroverd, overal in Europa (Figuur 12, 
14). Duitsland en het VK zijn aantrekkelijke markten met een zelfvoorzieningsgraad van maar 
15%. Ook andere landen importeren flinke volumes (Figuur 16). De belangrijkste concurrenten 
van Nederland zijn België en Italië en vooral vanuit België neemt de (prijs)concurrentie toe, 
zeker nu het aanbod Conference in Europa (meer dan) voldoende is (Figuren 15, 17, 18). Een 
andere bedreiging is de toenemende binnenlandse teelt, al is dat tot nu toe maar 
mondjesmaat in landen als Duitsland en Polen (Figuur 15). 

Perenmarkt plafonneert, waar blijft die onderscheidende peer?
De positie van peren in het winkelschap is veel bescheidener dan die van appels. Terwijl meer 
dan 80% van de huishoudens in de meeste EU landen appels kopen is dat bij peren tussen 
40% en 60%. In Nederland, het VK en Duitsland laten de huishoudelijke aankopen geen 
toename zien, eerder een lichte afname (Figuur 13). Wel zien we dat de Conference-peer 
marktaandeel verovert binnen het perenassortiment (Figuur 14). In Duitsland zijn de jaarlijkse 
huishoudelijke bestedingen aan peren vergelijkbaar met die aan citroenen en kiwi, maar lager 
dan die aan bijvoorbeeld meloenen. In het VK worden meer peren gegeten dan in Duitsland 
en liggen bestedingen aan peren wat hoger dan bijvoorbeeld die aan sinaasappels en 
meloenen, maar zijn ze maar half zo hoog als de bestedingen aan blauwe bessen. Diverse 
spelers proberen met nieuwe rassen, vooral rode peren, markten aan te boren. Hier liggen wel 
kansen. Maar deze peer moet dan voor telers aantrekkelijk zijn qua rendement én voor de 
supermarkt. Alleen echt onderscheidende peren, en dan liefst in het binnenland geteeld, 
krijgen een plek in het beperkte perenschap. 

Figuur 13: Perenaankopen in 
geselecteerde landen
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Figuur 12: Exportbestemmingen 
Nederlandse peren

Gemiddelde over 2017-19.   Bron: KCBGroentenFruit Huis, 2021
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Figuur 14: Aandeel soorten in Duitse perenaankopen

Bron: AMI, 2021
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Marktperspectief peren
Achtergrondinformatie

EU perenareaal daalt, vooral in Spanje en Italië
Figuur 15: Perenproductie in de EU
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Bron: Eurostat, 2021

België vergroot marktaandeel in Duitsland
De Duitse pereninvoer liet een lichte stijging (<1% per jaar zien) sinds 2012. 
Nederland neemt 38% van die invoer voor zijn rekening. Dat aandeel is vrij 
constant gebleven. Ondertussen zakte het marktaandeel van Italië van 37% 
naar 33% terwijl België en Portugal marktaandeel wonnen, van resp. 5% naar 
10%, en 1% naar 6%. Belgische peren winnen marktaandeel op prijs. 

Figuur 17: Duitse pereninvoer naar herkomstland

Bron: Eurostat, 2021.

Figuur 16: Grootste peren-importlanden in de EU
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Opmerking: op basis van het gemiddelde over de periode  2017-19. 
Bronnen: Eurostat, 2021

Nederland verliest marktaandeel aan België in het VK
Het aandeel van Nederland in de Britse perenimport is 47%, tegenover 52% 
vijf jaar eerder. Opvallend is de toename van het Belgische aandeel van 14% 
naar 21%. De invoer vanuit het Zuidelijk Halfrond (vooral Zuid-Afrika) daalt 
zoals in veel EU landen. 

Bronnen: Eurostat, Defra, 2021 

Figuur 18: VK pereninvoer naar herkomstland
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Duitsland, VK en Frankrijk grote perenimporteurs
Net zoals voor veel andere tuinbouwproducten zijn Duitsland en het VK de 
belangrijkste importlanden in de EU. In de meeste peren-importerende 
landen zijn Nederlandse peren goed vertegenwoordigd. Een uitzondering is 
Italië, dat vooral uit Spanje en het Zuidelijke Halfrond importeert. Andere 
uitzonderingen zijn Frankrijk en Spanje die meer Belgische dan Nederlandse 
peren importeren. 
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Perspectief op rassenvernieuwing
Rabobank visie:  Rassenkeuze samen met ketenpartners

10

Rassenvernieuwing is nodig
Nieuwe rassen zijn een manier om te ontsnappen aan de race naar de bodem(prijs), die 
voor veel van de traditionele appel- en perenrassen kenmerkend is. Nieuwe aanplant (ook 
van traditionele rassen) is belangrijk met het oog op verduurzaming of 
kwaliteitsverbetering. Of voor het kunnen toepassen van nieuwe technieken (bijv. robots) 
waarvoor bijvoorbeeld een 2D-design van de boomgaard nodig is. In Nieuw-Zeeland, net 
als Nederland ook een ‘duur’ productieland, is de grootschalige vervangingen van 
appelrassen door nieuwe rassen over het algemeen succesvol gebleken (zie casus pagina 
11). Maar zoals bij iedere ontsnapping brengt deze ontsnappingsroute uit de neergaande 
prijsspiraal risico’s met zich mee. Samenwerking en afstemming met ketenpartners is 
belangrijk om deze risico’s te beperken en/of te compenseren met voldoende 
opbrengsten.

Steeds meer appeltelers in Europa kiezen voor nieuwe rassen
Telers zoeken naar onderscheidend vermogen in de concurrerende hardfruitmarkt. Enkele 
nieuwe (club)rassen voor bepaalde afzetregio’s of specifieke winkelketens zullen daarbij 
succesvol zijn, maar velen niet. Het aantal appelrassen dat commercieel geteeld wordt in 
Europa ligt rond de 50. Golden Delicious, Gala en Jonagold-appels hadden in de periode 
2017-19 zo’n 42% aandeel in de totale EU appelproductie (Figuur 19). Voor Nederlande
belangrijk rassen, zoals Elstar, was dat aandeel 3% en voor Kanzi minder dan 1%. Bij peren 
is de diversiteit minder, met een 42% productieaandeel van de Conference in de EU-
perenproductie. Bij peren zien we minder nieuwe rassen, mede door de bescheiden 
positie in het winkelschap. Het aandeel nieuwe appelrassen bedraagt nu circa 8% van de 
EU-productie maar groeit snel (Figuur 20). Als het huidige groeitempo doorzet ligt dat 
aandeel op ruim 15% in 2030. Dat betekent ook nog steeds een belangrijke plek voor 
traditionele rassen. Momenteel worden in Zuid-Tirol en Duitsland zeer veel nieuwe rassen 
aangeplant. In Zuid-Tirol bestaat 75% van de appelaanplant nu uit nieuwe rassen, vaak 
ook biologisch3). In Duitsland bestaat de nieuwe aanplant in 2021 naar schatting uit ca. 
10% clubrassen en 9% biologisch. Fraulein, Magic Star, Evelina en Mogana zijn daarbij 
populair. In Nederland zien we o.a. Kanzi, Magic Star, Morgana en Tessa. Met de veelheid 
aan rassen en beperkte schapruimte zal niet ieder ras even succesvol zijn. Een wereldwijd 
succes als de Pink Lady® zullen we niet gauw meer zien.

Rassenkeuze is een ingewikkelde puzzel, samen met ketenpartners
De keuze voor een nieuw ras is een zeer lastige. De uiteindelijke financiële resultaten hangen 
van zeer veel bedrijfsspecifieke factoren af. Met een nieuw ras wordt een juiste afzetstrategie 
nog belangrijker. ‘Spontane’ afzetmogelijkheden worden beperkter omdat winkelketens, landen, 
regio’s meer specifieke eisen en wensen hebben. Dat hoeft geen nadeel te zijn omdat keuze 
voor bepaalde product-marktcombinaties ook een zekere commitment en wederkerigheid van 
ketenpartners geeft. De langjarige afhankelijkheid van een club waarbinnen de afzet van een 
clubras wordt geregeld kan wel een nadeel zijn of als zodanig ervaren worden. Maar zonder een 
strak geleide afzetstrategie is het onmogelijk om kwaliteitsstandaarden te handhaven, aanbod 
en vraag goed op elkaar af te stemmen, promotie te organiseren en dus concurrentie op prijs te 
beperken. En een hogere productprijs is noodzakelijk om de afzetkosten en investeringen terug 
te verdienen. De teeltkosten per kg liggen doorgaans hoger bij de nieuwe rassen en omdat er in 
ketenconcepten afspraken over volume en kwaliteit gemaakt worden, zijn een superieure 
bewaring en teelt-beschermende maatregelen als hagelnetten een vereiste. Daarnaast moet 
een ras passen bij de teelt-technische vaardigheden van een teler, de grondsoort, 
bedrijfsgrootte en de arbeidsinzet op het bedrijf. 

Figuur 20: EU appelproductie van 
nieuwe (club)rassen
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Rassenvernieuwing
Achtergrondinformatie: casus Nieuw-Zeeland

Innovatie in rassen én bedrijfsstructuur
De Nederlandse hardfruitsector kan hoop putten uit de ontwikkelingen in 
Nieuw-Zeeland. Ook met een hoge kostprijs is er toekomst, tenminste als 
bedrijven hun boomgaard en bedrijfs- en ketenstructuur blijven vernieuwen 
naar behoefte van de markt. Voor Nieuw-Zeeland ligt die toekomst in 
tegenstelling tot Nederland vooral in Azië.

Nieuw-Zeeland: succesvol met export van ‘dure’ appels

In de vier laatste World Apple Reviews eindigde Nieuw-Zeeland bovenaan de 
ranglijst van meest competitieve appellanden4). Het land exporteert ongeveer 
90% van de verse appelproductie, ondanks – of misschien wel dankzij – de 
relatief hoge productiekosten. Nieuw-Zeeland is wereldwijd de 7e

appelexporteur (Nederland 14e) en heeft van alle appelexportlanden de 
hoogste gemiddelde exportprijs. Nieuw-Zeelandse appels kosten ruim 
anderhalf keer zoveel als die van de concurrenten als Chili en Zuid-Afrika en 
toch heeft het land een positievere exportontwikkeling doorgemaakt dan deze 
concurrerende landen (Figuur 21). 

Overeenkomsten met Nederland

Er zijn diverse overeenkomsten tussen de Nederlandse en Nieuw-Zeelandse 
hardfruitsector. Denk aan de hoge productiekosten, een vrije marktwerking 
met nauwelijks (directe) overheidssteun, grote exportafhankelijkheid, 
afhankelijkheid van arbeidsmigranten, en de afnemende beschikbaarheid 
van gewasbeschermingsmiddelen en water. Bedrijven in Nieuw-Zeeland 
hebben eveneens te maken met de strenge Europese supermarkteisen 
omdat nog altijd een deel van de exportappels hun weg vinden naar 
Europa. 

Geheimen achter het succes?

Er worden verschillende factoren genoemd voor het succes van de Nieuw-
Zeelandse appelsector : 

- Rassenvernieuwing: het huidige appelareaal bestaat voor bijna de helft 
uit nieuwe beschermde rassen, deels ontwikkeld in Nieuw-Zeeland in 
samenwerking met overheidsinstituten.

- Een zeer hoge productiviteit en packout van exportkwaliteit. De 
gemiddelde productie per ha is met ca. 60 ton de hoogste ter wereld.

- Goede kwaliteit, breed assortiment, en onderscheidende rassen. 

- Ketenintegratie en consolidatie

- Goede markttoegang op grote groeimarkten als Thailand, Indonesië  
etc. met rassen die aansluiten bij wat consumenten daar lekker vinden.  

- Succesvolle veredeling in hardfruit (o.a. Jazz, Envy, Gala en Braeburn) is 
in Nieuw-Zeeland ontstaan. 

- Relatief geringe ziektedruk, wat bijdraagt aan een goed imago. 

Door de hoge toenemende kostprijs moet de sector continue blijven 
innoveren met onderscheidende rassen en automatisering. Onderzoek en 
ontwikkeling vinden zowel bij overheidsinstituten als Plant and Food 
Research plaats, als bij private bedrijven. T&G is bijvoorbeeld betrokken bij 
onderzoek naar robotisering (oogstrobot in samenwerking met Abundant 
Robotics5)) en veredeling (bijv. van de hete-klimaat appel6)).

Bron: UN-Comtrade, 2021 

Figuur 21: Exportvolume (staafdiagram) en prijs (lijn) 
van appels uit Nieuw Zeeland, Chili, en Zuid-Afrika 
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Perspectief op verduurzaming
Rabobank visie: Fruitteelt levert positieve bijdrage aan mens en milieu, maar rust roest

12

Fruitteelt levert relatief gezonde bijdrage aan ons voedselsysteem
De fruitteelt heeft een positief verhaal, dat nog vaker verteld mag worden. Transparantie en 
verdere verduurzaming zullen helpen om dit verhaal nog beter over de bühne te krijgen. 

Relatief beperkte milieu-impact

De fruitteelt heeft een gezond perspectief als het gaat om de economische en maatschappelijke 
bijdrage in verhouding tot het beslag op grond, arbeid, water en impact op het milieu7). Fruit 
levert een behoorlijk hoge economische waarde per hectare op en de producten scoren hoog 
qua gezondheid en voedingswaarde die geleverd wordt met de gebruikte productiemiddelen. 
Ook scoort hardfruit goed qua klimaatimpact (Figuur 22). De sector kan mogelijk nog vaker dan nu 
een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit, vastlegging van CO2 en vormgeving van het 
platteland. In de toekomst kan het vastleggen van CO2 wellicht voor extra inkomsten zorgen. 
Tegelijkertijd zijn er nog stappen nodig om het perspectief gezond te houden. Energiegebruik in 
de koeling vraagt aandacht. En een belangrijk thema in de teelt blijft gewasbescherming (Figuur 
23 en Tekst box 1 en 2). 

Nog te weinig alternatieven beschikbaar voor  chemische gewasbescherming

Een grote uitdaging is de snel afnemende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. 
De ontwikkeling en introductie van ‘groene middelen’ kan deze afname niet bijbenen. Ook de 
inzet van nieuwe technologieën zoals betere spuittechnieken biedt op korte termijn geen 
oplossing. De oplossing ligt in het drastisch inkorten van lange wacht- en doorlooptijden voor 
toelating van nieuwe middelen. Dit issue speelt in alle plantaardige sectoren. Rabobank ziet 
kansen voor een sector-overschrijdende aanpak om het besef van urgentie bij de overheid te 
vergroten en daarmee een versnelling van de toelatingen te krijgen.

Figuur 22:  Klimaatimpact van verschillende fruitsoorten

Opmerking: Deze uitkomsten zijn gemiddelden gebaseerd op een wereldwijde inventarisatie van CO2 footprint berekeningen. 
Bron: Poore and T. Nemecek, 2018
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Transparantie wordt de norm

Het meten van duurzaamheidsprestaties is nodig om te laten zien hoe duurzaam een 
product of bedrijf (al) is en om inzicht te krijgen waar en hoe verbetering mogelijk is. 
Supermarkten eisen deze inzichten steeds vaker van hun toeleveringsketen. Onder 
meer Colruyt, Tesco en IKEA zijn er al mee bezig om voor (een deel van de) producten 
‘ecoscores’ te vermelden zodat consumenten dit mee kunnen laten wegen bij hun 
aankoopbeslissing. Dit zou voor appels en peren gunstig uit kunnen pakken ten 
opzichte van ander fruit. Bij een transparant systeem over milieuprestaties zouden de 
vele soms kostbare en onduidelijke labels in een verre toekomst zelfs overbodig 
kunnen worden. Rabobank is deelnemer in een project om telers van appels en peren 
een footprinttool aan te bieden. Hiermee krijgen telers een managementtool 
waarmee ze verbeteringen kunnen doorvoeren en het gesprek met klanten kunnen 
aangaan op basis van feiten, in plaats van perceptie of emotie. Mogelijk ontstaat 
hieruit extra verdienvermogen op het onderdeel "CO2 credits“.

Biologische fruitteelt biedt kansen in goede ketenconcepten
Een mogelijke route naar een duurzamere teelt is biologische teelt. Het marktaandeel 
van biologisch fruit bedraagt ca. 4,5% en dit wordt deels ingevuld door importfruit. De 
biologische fruitteelt is beperkt in Nederland. In 2020 waren er volgens het CBS 153 
bedrijven die biologisch pit- en steenvruchten teelden. Dit aantal neemt per jaar met 
ongeveer 10 toe. Het biologische hardfruitareaal bedroeg 2,9% van het totale 
hardfruitareaal. Als we naar productievolumes kijken ligt dat percentage nog lager, op 
ca. 2,5% voor appels en 1% voor peer. In veel Europese landen stijgt de consumptie 
van biologisch fruit behoorlijk sterk, in Duitsland met 25% in 2019, en 32% in 2020. 
Tegelijkertijd neemt ook de productie snel toe in de EU, naar schatting met zo’n 40% 
tussen 2020 en 2022, vooral in Italië en Frankrijk. De concurrentie zal op termijn feller 
worden, vooral in export. Voor Nederlandse telers liggen de marktkansen voor 
biologische appels en peren vooral op de Nederlandse markt en, met 
onderscheidende producten ook beperkt in export. Net als bij clubrassen is het 
belangrijk dat er binnen een keten gewerkt wordt zodat er een goede balans ontstaat 
tussen vraag en aanbod en voor de teler tussen risico en rendement.
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Tekstbox 1: Milieubelasting fruitteelt flink gedaald 
maar verdere geïntegreerde benadering is nodig
De gemiddelde milieubelasting in de Nederlandse fruitteelt is flink 
gedaald, vooral door minder drift van gewasbeschermingsmiddelen 
(Figuur 24). Dit is vergelijkbaar met de milieubelasting in de 
bloementeelt maar nog ruim 6x zo hoog als de milieubelasting in de 
akkerbouw. In de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming heeft de 
overheid de ambitie uitgesproken de impact verder te verlagen. Om 
verdere stappen te zetten is een geïntegreerde benadering nodig: het 
creëren van weerbare teeltsystemen, door voldoende diversiteit in het 
bouwplan, het inzetten van groene gewasbescherming en natuurlijke 
bestrijders, mechanisatie en biostimulanten en rassenontwikkeling/-
keuze. Een betere monitoring van de boomgaard kan eveneens 
bijdragen. Dit is een lange route naar een teelt waarin chemie nog 
alleen voor noodgevallen gebruikt wordt. Momenteel is de 
beschikbaarheid van alternatieven nog onvoldoende om zonder 
chemische middelen dezelfde opbrengsten te blijven produceren. 

Perspectief op verduurzaming
Achtergrondinformatie
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Figuur 24: Milieubelastingspunten
gewasbeschermingsgebruik Nederlandse fruitteelt

Opmerking: Percentage betreft het aandeel van de 273 respondenten dat  het betreffende aspect 
selecteerde bij de vraag wat de vijf belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen zijn voor de 
tuinbouwketen in de komende jaren.

Bron:, Rabobank 2020
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Figuur 23: Belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen
voor de tuinbouwketen

Tekstbox 2: Milieu-indicator gewasbescherming
Eind 2019 is de Publiek Private Samenwerking (PPS) 'Milieu-indicator 
Gewasbescherming' gestart. Het drie jaar durende project heeft als doel 
een objectieve indicator te ontwikkelen waarmee de milieulast van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden gemeten op een 
eenduidige en transparante manier. Het uiteindelijke doel is het 
minimaliseren van de milieulast. Rabobank is hierbij samen met diverse 
andere partijen als de WUR, CLM en de overheid, onder aanvoering van 
LTO Nederland, betrokken. De Milieu-indicator Gewasbescherming kan 
door de telers gebruikt worden als basis voor de keuze van 
gewasbeschermingsmiddelen en door afnemers als basis voor hun 
inkoopbeleid. 

Bron: Wageningen University and Research
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De ondernemende fruitteler 
Net zoals er meerdere recepten zijn om een lekkere cake te bakken zo zijn er ook 
meerdere manieren om succesvol hardfruit te telen. Maar net zoals bij een cake 
blijven enkele basisingrediënten hoe dan ook nodig.  Voor een fruitteler zijn dat er 
volgens ons een viertal.

1. Transparantie en externe oriëntatie

Belanghebbenden als klanten, omwonenden, werknemers en leveranciers 
verwachten openheid van bedrijven over hun bijdrage aan en impact op de 
samenleving en het milieu. Het gaat daarbij zeker ook om de positieve bijdragen aan 
werkgelegenheid, vastlegging van CO2, waterberging en productie van gezonde 
voeding.  

2. Vastere ketenrelaties

Het is voor steeds meer bedrijven een vereiste om samen te kunnen werken met 
ketenrelaties. Vaste ketenrelaties vervangen deels de meer ad-hoc vrije markt.

3. Een geschikte organisatie- en financieringsvorm

Voor grotere complexere bedrijven is de traditionele combinatie van eigendom, 
exploitatie en management door één persoon niet optimaal. Voor kleinschalige 
bedrijven die zich richten op een nichemarkt of huisverkoop is dit nog te managen, 
maar voor grootschalige bedrijven zal het vaker nodig zijn om specialistische kennis 
binnen te halen, externe financiers te zoeken, en risico’s te spreiden door meerdere 
activiteiten te combineren (bijv. via een fusie met een ander teeltbedrijf). 

4. Een passend verdienmodel

Er valt iets te kiezen voor de fruitteler. Iets dat bij hem of haar past. Door de 
diversiteit aan producten, rassen, afzetkanalen, en de mogelijk positieve bijdrage aan 
de omgeving zijn er voor fruittelers verschillende manieren om geld te verdienen 
(Tekstbox 3). Voor bijvoorbeeld een varkenshouder is het lastiger om zijn product 
rechtstreeks aan de consument te verkopen, een breed assortiment samen te 
stellen, voorwaarts in de keten te integreren of een positieve bijdrage een het 
landschap te leveren. 

Tekstbox 3: Drie verdienmodellen voor de fruitteler

Ondernemen met perspectief
Rabobank visie: Er valt genoeg te kiezen voor fruittelers, maar het moet wel passen

De productspecialist

Deze teler richt zich op het 
zo efficiënt mogelijk 

produceren en besteedt 
andere activiteiten uit. Deze 

ondernemer heeft 
voldoende schaalgrootte, 

met ‘blokken’ fruit van 5-10 
ha en blinkt uit in 

teelttechniek en efficiënte 
bedrijfsvoering. Deze teler 

investeert in digitalisering en 
automatisering om  kosten 

te verlagen en  meer gericht 
plagen te bestrijden en te 
bemesten. Fruitopstanden 

worden tijdig vernieuwd om 
productiviteit en kwaliteit op 

peil te houden. 

Ketenpositie: deze teler is lid 
van een coöperatie, vaste 
partner van een service 
provider of exporteur of 
werkt samen met andere 

teeltbedrijven voor de afzet 
van de productie. Door 

goede consistente kwaliteit 
tegen een concurrerende 
prijs aan te beiden is dit 
bedrijf een aantrekkelijke 
partner voor afzetpartijen 
die hun klanten een breed 

assortiment bieden.

De zelfverwaarder

Deze teler voegt naast de 
teelt waarde toe aan het fruit 

door bijvoorbeeld zelf te 
sorteren en te verpakken, 
(online) huisverkoop te 

doen,  zelf relaties te 
ontwikkelen met afnemers 
of te telen via een systeem 

waar een specifieke 
marktvraag voor is (zoals 

biologisch, bio-dynamisch. 
Deze teler is klantgericht, 

zoekt naar onderscheidende 
producten of concepten, 
blinkt uit in verkoop, het 

inspelen op bepaalde 
klantwensen, het 

communiceren naar de 
buitenwereld. 

Deze teler investeert 
bijvoorbeeld in nieuwe 

rassen, verpakkingslijnen, 
duurzamere teelt, een mooie 
website. Door de groeiende 
concurrentie in sorteren en 
verpakken is dit voor slechts 
enkele grote geïntegreerde 

bedrijven weggelegd. 

Ketenpositie: deze  teler is 
continu bezig met zijn 
afzetstrategie. Wil zelf 

bepalen aan wie er wat 
verkocht wordt tegen welke 

prijs. 

De verbreder

Deze teler heeft activiteiten 
buiten de fruitteelt, 

bijvoorbeeld op het gebied 
van natuurontwikkeling, CO2 

opslag in de 
bodem/boomgaard, 

productie van duurzame 
energie, recreatie, toerisme, 

of een zorgboerderij.
Deze teler houdt van 

afwisseling en houdt zijn 
oren en ogen open voor 

kansen buiten de fruitsector. 

Ketenpositie: deze teler 
besteedt taken uit aan 
ketenpartners om de 
aandacht te kunnen 

verdelen  over de 
verschillende activiteiten. 
Het is belangrijker dat de 

diverse activiteiten goed bij 
elkaar passen, samen voor 
een goed resultaat zorgen 

en te managen zijn. 
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Het aanbod en de kaders van Rabobank

Waar kan Rabobank u verder mee helpen?

Impactlening

Loopt je bedrijf voorop in duurzaam ondernemen en is je bedrijf in het 
bezit van een van de geselecteerde keurmerken? Dan ben je een 
duurzaam koploper: een bedrijf met een positieve impact op het milieu 
en de samenleving. Rabobank wil duurzame ondernemers extra 
stimuleren. Daarvoor is een rentekorting op nieuwe zakelijke leningen 
mogelijk.

TOP programma

Samen met de Nederlandse Fruitteelt Organsiatie (NFO) heeft 
Rabobank het Telers Ondernemerschap Programma (TOP) ontwikkeld 
voor de fruitteelt Dit is gericht op ondernemers die willen werken aan 
het versterken van hun toekomstperspectief. Naast het werken aan de 
bedrijfsstrategie wordt gewerkt aan het versterken van de 
ondernemerschapsvaardigheden. We zien dat meerdere ondernemers 
die het programma gevolgd hebben erin geslaagd zijn om nieuwe 
stappen in het ondernemen te zetten. Hierdoor draagt dit programma 
bij aan een vitale sector met vitale ondernemers.

Footprinttool

Rabobank heeft afgelopen jaren in een consortium meegewerkt aan de 
ontwikkeling van de hortifootprint. HIerin zijn de regels vastgesteld om 
te komen tot de berekening van de milieufootprint van 
tuinbouwproducten. De uitkomst laat zien welke impact jouw product 
heeft op de omgeving. Rabobank gaat specifiek voor de fruitteelt een 
rekentool ontwikkelen zodat iedere teler zijn eigen footprint kan 
uitrekenen. Daarnaast biedt deze nog te ontwikkelen tool de 
mogelijkheid om de milieu-impact van investeringen door te rekenen 
waardoor je concrete handvaten hebt om de 'voetafdruk' van de door 
jouw geproduceerde appel of peer verder te verlagen.

Rabobank’s Duurzaamheidsmatrix
Duurzaamheid is nodig om in de toekomst een positie als teler te 
behouden. Niets doen is geen optie meer. Omdat duurzaamheid zo 
belangrijk is voor het bestaansrecht van bedrijven op de lange termijn 
heeft Rabobank dit een onderdeel gemaakt in het kredietbeleid. Om te 
toetsen of bedrijven en hun investeringen aan bepaalde 
duurzaamheidscriteria voldoen heeft Rabobank voor iedere land- en 
tuinbouwsector een sectorspecifieke duurzaamheidsmatrix ontwikkeld. 
Dat is een checklist waarin de mate van duurzaamheid wordt 
vastgesteld. Rabobank wil klanten hiermee stimuleren in beweging te 
komen. Klanten worden in die matrix in categorieën ingedeeld. 
Klanten in de ‘slechtst scorende’ categorieën kunnen niet meer in hun 
aanvullende kredietbehoefte worden geholpen, tenzij de investering 
leidt tot een betere duurzaamheidscategorie. De eisen in de 
duurzaamheidsmatrix zullen mee veranderen met eisen en inzichten 
in de maatschappij en binnen Rabobank.   

Rabo Carbon Bank
De Rabobank heeft recent een nieuw bedrijfsonderdeel gelanceerd:  
Rabo Carbon Bank. Bij deze bank kunnen klanten op termijn terecht 
voor het kopen of verkopen van zogenaamde CO2-credits. De Carbon 
Bank ontwikkelt samen met boeren projecten voor CO2-opslag in 
bomen en de bodem. De kopende partij is bijvoorbeeld een fabriek die 
de CO2-uitstoot wil compenseren. Deze kan dan credits kopen bij 
Rabo Carbon Bank. Boeren kunnen op hun beurt bijvoorbeeld credits
verkopen om de CO2 op te slaan. Rabo Carbon Bank heeft het eerste 
product begin 2021 gelanceerd in Afrika. Daar kunnen miljoenen 
kleine boeren in verschillende Afrikaanse landen (fruit)bomen 
aanplanten die vanaf 2025 goed zijn voor een jaarlijkse CO2-opslag 
van circa 150 MtCO2-eq. Mogelijk worden de initiatieven in de 
toekomst uitgebreid naar Nederlandse boeren en tuinders waardoor 
ook voor hen een nieuw verdienmodel ontstaat. 



16

Over het onderzoek
Methode, geïnterviewden en referenties

De inhoud van deze studie is samengesteld op basis van openbare en interne data, interviews, en literatuuronderzoek.

RaboResearch dankt onderstaande personen voor hun medewerking bij de totstandkoming van de publicatie. De publicatie representeert echter de visie van de Rabobank en hoeft daarmee geenszins overeen 
te komen met de visie van deze personen en organisaties.  

Gerard van den Anker (NFO)
Kees Blijderveen (Blijderveen)
Willemijn van den Bogert (Rabobank)
Erik Bovée (Rabobank)
Sier van den Brand (Vogelaar)
Walter van Dijk (Rabobank)
Bernd Feenstra (Xenia)
Marin de Feijter (Rabobank)
Stefan Geerlings (Fresh Forward)
Danny de Groot (Rabobank)
Hayden Higgins (Rabobank)
Micha Hoekstra (Rabobank) 
Patricia Hoogervorst 
Leonard Kampschoër (Fruitmasters)
Siep Koning (NFO)
Jan Peter Lok (Rabobank)
Ruud Matthijssen (Rabobank)
Herman van Mourik (Rabobank)
Berend Nannes (Rabobank)
Ronald Peters (Rabobank) 
Ferri Radstake (Rabobank) 
Teunis Sikma (Fresh Forward)
Jaspher Veldkamp (The Greenery)
Joop Vernooij (Frupaks Vernooij)
Cees Vogelaar (Vogelaar-Vredehof)

Referenties en literatuur: 
1) https://www.rabobank.nl/images/toekomstbestendige-land-en-tuinbouw-in-2030_291091564.pdf
2) Bossi Fedrigotti, V.; Fischer, C. Why Per Capita Apple Consumption Is Falling: Insights from the Literature and Case Evidence from South Tyrol. Horticulturae 2020, 6, 79. 

https://doi.org/10.3390/horticulturae6040079
3) AMI weekbericht appels en peren
4) https://www.e-belrose.com/apple-world-review/
5) https://www.farmweekly.com.au/story/6961435/nz-apple-orchard-uses-worlds-first-commercial-robot-picker/?src=rss
6) https://tandg.global/tg-global-commercialises-first-climate-change-resistant-apple-variety/
7) https://research.rabobank.com/far/en/sectors/regional-food-agri/het-goed-doen-duurzaam-renderen.html
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Contactgegevens



“Wij als telers hebben de stijgende kosten jarenlang opgevangen 
door meer kg per ha te telen maar daar raakt de rek nu wel uit”

“Rassenkeuze is belangrijk. Ik persoonlijk ga 
voor de concept rassen. Dit qua rendement. 
Maar belangrijk is dat je je afvraagt of je bedrijf 
hiervoor geschikt is (grondsoort, wat is de 
beschikbare arbeid, wat is je bedrijfsgrootte en 
wat zijn je kwaliteiten als teler”. “Mensen onderschatten hoe het is om een groot bedrijf te hebben”

“Ik vraag me weleens af of er 
over twintig jaar nog wel peren 
worden gegeten”.

“Wat is de meerwaarde van de 
coöperatie zonder clubrassen?”

“Bij veel bedrijven is de afzet nog steeds 
niet goed geregeld”

“Als het seizoen normaal verloopt zijn 
er te veel peren op de markt.”

“Retailers willen alleen nog zaken doen met 
leveranciers die ook eigen teelt hebben”

“Een nieuw appel- of perenras kan alleen succesvol zijn voor 
Nederlandse telers als er een centraal verkooploket is, een goede 
houdbaarheid en een beperkt teeltgebied (internationaal gezien)”

‘Food for thought’: Enkele quotes van geïnterviewden


