Thema

Wintergroenten

Wintergroenten uit zomerse temperaturen

De droge en hete zomer van 2018 heeft een plekje gekregen in de
recordboeken. De sporen van deze periode werken door tot in de
aanvoer van de wintergroenten. Handelsbedrijf Freeland voorzag
de tekorten die zouden kunnen ontstaan in Europa. Het bedrijf
anticipeerde door uit te wijken naar zuidelijkere landen om voldoende
rode kool, pastinaak, peterseliewortels, knolselderij en uien beschikbaar
te hebben. Voor prei heeft de hete zomer een positief effect op de
prijzen in de markt.

H

oe groot de tekorten uitvallen, moet in
de loop van het wintergroenteseizoen
blijken, maar het bedrijf in Emmen verwacht in ieder geval 500 ton rode kool, 500
ton pastinaak, peterseliewortel en 500 ton
knolselderij. “Daarmee kunnen we tot mei
de programma’s vullen en denken we voldoende product te hebben om de gaten in
het Nederlands seizoen op te vangen,” vertelt Kees van den Bosch. “Dankzij de droge
zomer verwachten wij tot mei/juni extra
werk te hebben.”

UITDAGEND JAAR
Vanuit de relaties die het bedrijf al had in
verschillende landen, zocht Freeland naar
nieuwe telers voor wintergroenten in deze
zuidelijke landen. Daarmee sorteerden ze
voor op de gevolgen van de hete en droge
zomer. Vanaf januari verwacht Freeland
regelmatige aanvoer van wintergroenten
uit Afrika en Azië. “Omdat we tekorten
verwachten in het Europees seizoen, hebben we telers in de wereld ingeschakeld
omdat we 365 dagen per jaar product willen hebben voor onze klanten,” legt hij uit.
“Beschikbaarheid is een uitdaging dit jaar.”
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“We importeren voor het derde jaar pompoenen,” vervolgt Kees. De pompoenoogst
in Nederland en Duitsland viel in 2018 kleiner uit, waardoor er meer interesse is in
de importpompoenen. “Daar spelen wij op
in. Vanaf half januari hebben we de oranje
Hokkaido pompoenen beschikbaar.”

SLA- EN UIENTEKORT
Ook in de zomermaanden was het druk,
blikt Kees terug. Dat was vooral te danken
aan de tekorten in de slamarkt. “Voor de
zaken was het een goede zomer, maar voor
de natuur en de wereld was het niet goed,”
blikt hij terug. “De consumenten hebben
geen benul waar de producten aangeschaft
moeten worden vanwege de droogte. Als ze
het verhaal erachter zouden horen, zouden
ze misschien meer stil staan bij hun voedsel.”
Voor uien heeft Freeland al jaren relaties
met telers in Egypte. Met de onzekerheid
van het Nederlandse seizoen komen die
relaties goed van pas. “We hebben het seizoen voor de Egyptische uien naar voren
gehaald door eerder te zaaien om daarmee

het tekort aan Nederlandse uien op te vangen.” Hij verwacht dit seizoen vooral ook
tekorten aan biologische gele en rode uien.

OPLEVING PREIMARKT?
Voor de prei pakt de droge zomer tot nog
toe positief uit. De markt voor deze groente
zit al enkele jaren in het slob vanwege het
grote aanbod, maar dat is dit seizoen anders
tot nog toe. “Afgelopen jaren is er eigenlijk
veel te veel prei geweest, dus we hopen dat
er dit jaar tekorten ontstaan en de prijs een
beetje omhoog kan. Dan kunnen de telers
wat meer spek op de botten krijgen,” vertelt
Kees. “Dat zou de situatie voor de tuinders
wat gezonder maken.” In de laatste weken
van 2018 liet de preimarkt een opleving
zien. “Veel Poolse arbeiders waren al naar
huis voor de feestdagen, waardoor er prijzen tot drie keer hoger dan in 2017 genoteerd werden,” legt hij uit.
Het bedrijf exporteert de wintergroenten
naar verschillende markten in heel Europa.
Het begon ooit met Zweden als basis. De
laatste jaren groeit de export naar Polen
mee op de economische groei in dat land,

maar ook het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Scandinavië en in de zomermaanden
Spanje en Italië staan op de exportlijst.
“We exporteren naar heel Europa met een
nadruk op Scandinavië,” vat Kees samen.
In de supermarkten worden de verse varianten van de wintergroenten langzaam
verdrongen door de convenience varianten. Door de zomer is er meer dynamiek

ontstaan in deze markt. “We leveren aan de
bedrijven die deze producten bewerken,”
vertelt hij. Een voorbeeld is de uien verwerkende industrie. “Er worden veel uien
industrieel verwerkt, maar die bedrijven
willen allemaal grote maten hebben,” legt
hij uit. Door de droogte vallen de sorteringen in de uien dit jaar klein uit en kunnen
de contractleveranciers van deze verwerkende bedrijven de uien niet leveren. Nood-

gedwongen gaat de industrie op zoek naar
partijen grote uien. “Je ziet dat er ineens
nieuwe bedrijven op de markt bijkomen,
die alle uien machinaal verwerken. Die hebben normaal afspraken met hun eigen tuinders, maar die kunnen nu niet leveren. Wij
willen dan graag de redder in nood zijn.”
(RM)
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