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Hoewel in de afgelopen maanden alles anders werd, mag het 
zomerfruit zich verheugen in een mooie belangstelling van de 
consument. Het mooie weer in de afgelopen periode, smeekt om 
smakelijke aardbeien, frambozen of bessen. Primeur sprak een aantal 
handelaren over de markt voor zomerfruit en zij melden dat het 
zachtfruit goed verkoopt. Het mooie, zomerse weer van de afgelopen 
tijd en de extra aangewakkerde interesse van de consument in gezond 
eten, spelen hierbij een rol.  

“Het mooie weer zorgt ervoor dat het 
zomerfruit blijft verkopen,” zegt 

Michel van den Berg van groothandel De 
Best AGF uit den Haag. Daarnaast ziet hij 
dat er sinds de corona-crisis meer dan 
voorheen interesse is in gezond eten en dat 
mensen – omdat uit eten er nog niet inzit – 
thuis meer consumeren waardoor er meer 
vraag is naar zomerfruit. Hoewel De Best 
AGF eind mei de afzet richting de horeca en 
de horecaleveranciers mist, merkt Michel 

dat de handel gewoon doorloopt. Wel 
observeert hij dat consumenten meer dan 
voorheen hun groenten en fruit bij groen-
tenboeren en bij stalletjes kopen. “Hoe-
wel supermarkten het steendruk hebben, 
werd zeker in het begin meer bij groen-
tenboeren en stalletjes gekocht.” Michel 
wijst hiervoor als reden aan dat waar in de 
supermarkt iedereen met de handen aan 
de producten kan zitten, in de speciaalzaak 
hoogstens de groentenboer – meestal met 

handschoenen – de waren aanraakt. Maar 
waar de consument het ook haalt, zomer-
fruit wordt goed geconsumeerd. Michel 
observeert dat de aardbeienmarkt op gang 
komt zoals in andere jaren. Ook de prijs is 
normaal. Dit in tegenstelling tot de kersen-
prijzen die erg hoog zijn. “Normaal zitten 
we eind mei dik in de Spaanse kersen, nu 
zijn ze bijna niet beschikbaar waardoor ze 
erg duur zijn.” Zoals gebruikelijk komen 
nu de eerste Nederlandse kaskersen op de 

markt met eveneens hoge prijzen omdat 
het er nog zo weinig zijn. Michel geeft aan 
dat er enorm veel Spaanse frambozen zijn 
geweest met door het veel te grote aanbod 
erg lage prijzen. Momenteel komt er een 
behoorlijk volume Nederlandse frambozen 
op de markt. Michel geeft aan dat er vol-
doende blauwe bessen – uit Nederland en 
van elders – beschikbaar zijn. “Er is altijd 
genoeg dus de prijzen zijn redelijk laag.“ 
Bij bramen daarentegen is sprake van een 
duidelijk overaanbod. “Er zijn heel veel Hol-
landse en Spaanse bramen. Die kosten hele-
maal niks. Veel te veel aanbod en te weinig 
vraag,” besluit Michel. 

KERSENMARKT TRAAG VAN START
“Iedereen is op zoek naar kersen,” vat Dies 
Timmermans van Gebroeders Timmer-
mans uit Veen – actief in de zacht- en hard-
fruithandel - de uitzonderlijke situatie op de 
kersenmarkt samen. “Er is nagenoeg geen 
aanbod van kersen, waardoor de markt nog 
op gang moet komen. Door de weersom-
standigheden in Spanje zijn er oogsten ver-
regend. Normaal gezien zouden de kersen 
nu van lieverlee wel moeten komen.” Dies 
noemt kersen een speciaal product dat zeer 
weersafhankelijk is. “Het ene jaar is dit nor-
maal en het andere jaar dat. Het is eigenlijk 

net als de aandelenbeurs: in het verleden 
behaalde resultaten zijn geen garantie voor 
succes in de toekomst.” De aanhoudende 
droogte in Nederland en België ziet Dies 
eind mei nog niet direct als een probleem. 
Hij geeft aan dat in Nederland veel en in 
België sommige telers water kunnen geven. 
Daarbij observeert hij dat de droogte voor 
oudere kersenbomen die diep geworteld 
zijn, kan meevallen. Hij voorziet echter wel 
een invloed op de maat van de kersen, die 
door de droogte waarschijnlijk kleiner zul-
len uitvallen. “Vocht is maat,” laat hij weten. 
Dies verwacht dat er begin juni Spaanse en 

Turkse kersen op de markt zullen komen. 
Naar verwachting zullen de Nederlandse 
kersen niet veel later volgen. Onduidelijk is 
wanneer de grote volumes kersen beschik-
baar zullen zijn. Dies geeft aan dat het er 
naar uitziet dat Turkije en Griekenland een 
goede kersenoogst hebben. Hij verwacht 
dat de Europese kersenoogst kleiner dan 
normaal zal zijn. Daarbij geeft hij aan dat 
vooral de vroege kersenrassen te kampen 
hebben met een mindere oogst in tegenstel-
ling tot de late rassen. Hoewel de markt en 
dus de prijsvorming nog echt op gang moet 
komen, is de verwachting dat de kersen niet 
goedkoper zullen zijn dan vorig jaar, merkt 
Dies op. “De prijsvorming is erg afhankelijk 
van de Turkse oogst. De grootte van de ker-
senoogst in Turkije kan een grote factor zijn 
in de prijsontwikkeling van de kersen op de 
Nederlandse markt.” 

SEIZOEN GOED VAN START
“We verkopen zomerfruit op het moment 
heel goed,” zegt Reinold Tünnissen van 
AGF-groothandel Gebroeders van Aarle 
uit Schijndel. Begin juni merkt hij dat de 
prijzen van het fruit stijgen en stelt vast 
dat het seizoen qua prijzen voor de telers 
en de handelaren goed van start is gegaan. 
Hij geeft aan dat de vraag naar aardbeien 

Zomerfruit wordt  
goed verkocht
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Since 2001 DLB off er warehousing, packing and 
sor� ng facili� es in Breda on the crossroads to the 
UK, Germany and Scandinavia.

Our warehouse has storage and transshipment 
services.

We operate packing lines for fl owpack, heatseal, 
ne�  ng and lasering of (so� )fruit and vegetables.

Since March 2018 we also off er op� cal sor� ng and 
packing of blueberries!

More information:  info@dlbgroep.nl | tel. +31 765 232 800 www.dlbgroep.nl

DLB - Packing Sor� ng Warehousing

Van Ooijen merkt dat er minder  
volume aardbeien wordt verhandeld

Dies Timmermans geeft aan  
dat er weinig aanbod van kersen is


