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Themanummer

Zomerfruit

Hoewel aardbeien al jaar en dag de leiding nemen in het segment 
en de blauwe bessen de afgelopen jaren een explosieve groei 
lieten zien, zijn het de frambozen en bramen die nu veel belovende 
vooruitzichten tonen. Ook bij The Greenery zien ze de vraag naar deze 
producten toenemen. “Die trend is bij ons ook zeker te zien,” vertelt 
Productmanager Rob van der Weele. “Ook bij The Greenery is de 
verkoop van bramen en frambozen flink gegroeid.”

De Britse markt was de afgelopen jaren 
de voorloper in deze groei ten opzich-

te van het Europese vasteland. “In het Ver-
enigd Koninkrijk is de groei wel het sterkst 
geweest de afgelopen jaren. Deze markt 
loopt (ver) voor op de markt op het vas-
teland van Europa,” weet Rob. “De groei 
ontwikkelt zich zowel op de Nederlandse 
markt als ook in de landen om ons heen, 
maar dit verschilt per periode. Omdat ook 
op de buitenlandse markten het lokale aan-
bod sterk groeit, is daar op veel momenten 
voldoende eigen productie terwijl er op 
andere momenten tekorten zijn.” Belang-
rijkste afzetmarkten voor het zachtfruit 
zijn, naast de binnenlandse markt: Duits-
land, Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Ita-
lië en Frankrijk. 

SNEL IN HET SCHAP
“Net als bij andere producten kan het aan-
bod per week erg verschillen,” legt Rob 
uit. “Op sommige momenten zijn er grote 
tekorten en op andere momenten is er te 
veel. Maar in een snel groeiende markt als 
zachtfruit is dit soms wel wat extremer. Op 
basis van onze datamodellen en de afstem-
ming met onze klanten en telers spelen we 
zo goed mogelijk in op de ontwikkelingen 
in het seizoen.” The Greenery zet in op 
groei voor de zachtfruitcategorie. Daarvoor 
wordt samengewerkt met klanten en telers. 
“De grootste uitdaging is om het product zo 
snel mogelijk in de winkel te krijgen. We 
proberen met zo min mogelijk voorraad 
te werken omdat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit. Dit de grootste uitdaging, omdat 

de meeste orders pas definitief zijn als het 
product al is geoogst. Goede prognoses van 
telers en klanten zijn daarom heel belang-
rijk.” Om het product voor consumenten 
aantrekkelijk te maken, worden verschil-
lende verpakkingen ingezet, zoals topseal 
en mixverpakkingen.

Daarnaast investeren we in telers in sei-
zoensverlening. De mogelijkheden hier-
voor worden wel beïnvloed door de buiten-
landse productie, legt Rob uit. “Een product 
als rode bessen hebben we inmiddels jaar-
rond beschikbaar uit Nederland. En omdat 
van dit product ook weinig import uit 
Zuid-Amerika of Zuid-Europa op de markt 
komt, hebben de Nederlandse telers een 
mooie positie opgebouwd. Bij bramen en 
frambozen wordt het seizoen op verschil-
lende manieren verlengd, bijvoorbeeld 
door herfstframbozen, gekoelde teelt en 
telen onder glas. De kostprijs ten opzichte 
van de te verwachte opbrengstprijs is hier-
in altijd een afweging. Zeker in de glasteel-
ten, omdat deze veelal concurrentie onder-
vinden van import uit Zuid-Europa.”

GROEI VOOR BLAUWE BESSEN EN 
AARDBEIEN 
De groeiende markt voor bramen en fram-
bozen zal echter niet direct gevolgen heb-
ben voor de blauwe bessen en aardbeien, 
denkt Rob. Voor de blauwe bessen ver-
wacht hij de komende tijd nog groei. “De 
groei voor blauwe bessen zal zeker nog wel 
een tijdje doorzetten. We zien een uitberei-
ding in het aantal verpakkingen en steeds 

meer consumenten kiezen voor de gro-
tere verpakkingen. Er wordt steeds meer 
schapruimte gecreëerd voor blauwe bessen 
en dat is erg positief. Uitbereiding in het 
areaal binnen Nederland zal nog wel wat 
doorzetten, maar zal niet zo snel groeien als 
in de rest van de wereld. Vanwege de lagere 
kostprijs blijft het lastig om in Nederland 
net zo snel te groeien als in andere delen 
van de wereld. The Greenery breidt uit met 
haar eigen telers naar gelang de vraag van 
(potentiele) klanten. Daarnaast zijn er goe-
de directe lijnen met leveranciers vanuit 
het buitenland waardoor we onze klanten 
jaarrond kunnen voorzien van goede kwa-
liteit bessen.”

“Voor aardbeien zal zeker ruimte blijven, 
want dit is toch veruit het grootste zacht-
fruit product”, sluit Rob af. Hij verwacht de 
komende jaren nog groei voor de aardbei-
en, “al zal deze groei veel minder snel gaan 
dan bij de bramen, frambozen en bessen. 
De ontwikkeling van nieuwe rassen staat 
ook niet stil en dat geeft ook ruimte om 
groei te creëren in de markt. Het houtig 
kleinfruit heeft nog een enorme inhaalslag 
te maken om enigszins in de buurt van de 
aardbeien te komen.” (RM)

www.thegreenery.com 

“Voor optimale kwaliteit werken we met 
zo min mogelijk voorraad”

Rob van der Weele:

Dankzij de pitloze watermeloen Bouquet, waarvan 
sinds 1991 zeker 1.252 miljoen kilo is verkocht, is 
Anecoop één van de grootste leveranciers van water-
meloenen voor de Europese markt. De grootste groei 
wordt verwacht in de verkoop van pitloze watermeloe-
nen, in het bijzonder de rode en mini-watermeloenen. 

De belangrijkste productiegebieden zijn: Murcia 
(34.3%), Almería (30.9%), Valencia (30.4%), Castilla-La 
Mancha (3.2%) en Sevilla (1,1%). Elk gebied heeft be-
paalde productiedata, variërend van april tot oktober. 

De watermeloenen worden geproduceerd door 29 bij 
Anecoop aangesloten bedrijven. Binnen de reeks van 
Bouquet blijft de Red Seedless marktleider met een 

productie van 64.000 ton, gevolgd door Sandia Mini 
(10.000 ton), Yellow (2.000 ton) en Black seedless 
(2.000 ton).

Ook dit jaar zal 4Fruit Company weer de Bouquet wa-
termeloenen kunnen aanbieden. Naar verwachting tot 
eind september.

Uiteraard bied 4Fruit Company naast watermeloenen 
ook gele meloenen, galia meloenen en piel de sapo 
aan.

Naast de Bouquet watermeloenen, verkoopt 4Fruit 
Company jaarrond diverse groenten en fruit onder het 
label Bouquet.

BOUQUET
al jaren een begrip
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