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Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging 

van de Russische boycot 
Siemen van Berkum en Gerben Jukema, LEI Wageningen UR, 17 december 2014  

Deze notitie geeft een beknopt overzicht van de export- en prijsontwikkelingen voor Nederlandse 

tomaten, appels en peren. Dit zijn drie belangrijke producten voor de Nederlandse 

voedingstuinbouwsector die te maken hebben met het importverbod dat Rusland op 7 augustus heeft 

ingesteld voor een groot aantal agrarische producten uit de EU. We kijken naar export- en 

prijsbewegingen van genoemde producten over de jaren heen om te ontdekken of de patronen van de 

meest recente maanden afwijken van ‘normale’ seizoenbewegingen. Hiermee kunnen we niet aangeven 

wat precies de effecten zijn van de boycot; de markt voor Nederlandse producten is vooral een Europese 

en deze is afhankelijk van allerlei factoren die vraag en aanbod beïnvloeden zoals weersinvloeden, 

wisselkoersontwikkelingen maar ook of alternatieve markten buiten de EU (en Rusland) gevonden 

worden. Vaststellen van de effecten van de Russische boycot zou een uitgebreide analyse vergen van al 

die factoren, waarbij dan ook rekening gehouden zou moeten worden met re-export (van import) en 

andere exportroutes naar Rusland dan rechtstreeks (b.v. via Litouwen). Hier volstaan we met het 

aangeven van de trends in Nederlandse uitvoer- en prijsdata en kijken we of de uitvoer en/of prijzen na 

de instelling van de boycot duidelijk anders zijn verlopen dan in voorgaande jaren.  

Tomaten 

Tomaten: bilaterale export met Rusland 

Figuur 1 toont het volume van de Nederlandse export naar Rusland van de afgelopen vijf jaar tot en met  

oktober 2014. De export van tomaten naar Rusland vertoont al enige jaren een behoorlijk groei. De 

export volgt het seizoenpatroon van de productie, met pieken in de zomermaanden. Duidelijk is ook te 

zien dat in 2014 de export al voor de zomer toenam en groeide naar 8-10.000 ton in de maanden april-

juli, een niveau dat aanzienlijk hoger lag dan in deze maanden in voorgaande jaren. De daling van het 

exportvolume die inzet in augustus volgt het patroon dat ook in eerdere jaren te zien was. De boycot 

kwam dus op een moment dat de export al aan het afnemen was, precies zoals op basis van voorgaande 

jaren ook verwacht mocht worden, tot niveaus van circa 1000-2000 ton in september/oktober. In 

oktober 2013 vertoonde de export van tomaten naar Rusland zelfs nog een tijdelijke piek van 4000 ton, 

zo’n 15% van de totale export van tomaten naar Rusland in 2013.  

 

Figuur 1 Export van Nederlandse tomaten naar Rusland, maandcijfers januari 2010 t/m oktober 2014, in 

tonnen. (Bron: KcB, bewerking LEI) 
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Tomaten: totale export van Nederland naar Wereld 

Figuur 2 toont de export van tomaten naar landen binnen en buiten de EU. De stijgende trend van de 

afgelopen jaren zet zich ook door in 2014. De pieken liggen nagenoeg op hetzelfde niveau. De groei 

wordt veroorzaakt door een iets langer productie- en exportseizoen.  

 

Figuur 2. Export van Nederlandse tomaten naar Wereld, maandcijfers januari 2010 t/m oktober 2014 (in 

tonnen). Bron: KcB, bewerking LEI 

Kijken we nu specifiek naar de trends in de maanden augustus, september en oktober van de afgelopen 

jaren (figuur 3), dan blijkt dit jaar (2014) een lichte terugval in de totale export van tomaten uit 

Nederland in augustus, maar is de export in september en oktober nagenoeg gelijk aan het niveau van 

de afgelopen jaren. Het totaal van de export van deze vier maanden is in 2014 vrijwel gelijk aan die in 

2013 (en hoger dan in 2011 en 2012). Met andere woorden: de exportblokkade naar Rusland – voor 

Nederlandse tomaten na augustus toch al geen belangrijke markt meer – heeft de totale export van 

Nederlandse tomaten niet beïnvloed. Omdat ook andere EU-lidstaten hun tomaten niet in Rusland 

konden afzetten, werd meer concurrentie op de interne Europese markt verwacht. Voor zover die er 

inderdaad is geweest, heeft die niet verhinderd dat het Nederlandse exportvolume van tomaten in 

september en oktober vrijwel gelijk is geweest aan vorig jaar. Of het handhaven van de exportpositie ten 

koste is gegaan van de prijsvorming, wordt uit het volgende beeld (figuur 4) duidelijk.    
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Figuur 3. Export van Nederland van tomaten, totaal, in tonnen. Bron: KcB, bewerking LEI.   

Tomaten: ontwikkelingen in de prijzen  

Prijzen van groente- en fruit kennen een grote variatie in het seizoen, met doorgaans de laagste 

telersprijzen in de zomermaanden; vaak ligt het laatste niveau in juli en augustus om daarna weer toe te 

nemen. Deze ontwikkeling zien we ook terug in de tomatenprijzen, met november als laatste maand in 

de dataset (zie figuur 4). Het patroon in 2014 wijkt niet af van andere jaren, blijkt uit de figuur: de 

telersprijs in september is hoger dan de gemiddelde augustusprijs, en prijzen in oktober voor (zowel 

tros- als losse) tomaten zijn weer hoger dan in september. Ook dat lijkt in overeenstemming te zijn met 

de seizoentrend. Over de jaren heen gezien, dalen de prijzen voor tomaten. Dit wijst op een verzadigde 

markt. Wel is uit de figuur af te leiden dat de prijzen van de laatste maanden in 2014 (augustus tot en 

met november) beter zijn geweest dan in de voorgaande drie jaar in deze maanden. 

 

Figuur 4. Indicatieve telersprijzen van tomaten, januari 2010 t/m november 2014, euro/100 kg. Bron: 

LEI.  

 

Conclusie 

Uit de prijsontwikkelingen is niet op te maken dat de Russische boycot de markt voor de Nederlandse 

tomaten daadwerkelijk negatief beïnvloed heeft. Daarbij is de Nederlandse productie en export op peil 

gebleven. De prijzen voor Nederlandse telers zijn momenteel goed omdat de aanvoer uit Spanje is 

verlaat. Spaanse telers hebben de laatste jaren (ook) geen top primeurprijzen meer ontvangen voor hun 

tomaten. Daarom heeft men de start van het productieseizoen uitgesteld. In deze beslissing speelt de 

Russische boycot waarschijnlijk een rol: voor Spaanse tomaten is Rusland namelijk een belangrijk 

afzetmarkt. Verwacht mag worden dat de Spaanse productie de komende maanden toch op gang komt. 

In het voorjaar kan dan een probleem ontstaan, als Spanje volop in productie is en de Nederlandse teelt 

ook weer aantrekt. Als de boycot dan nog geldt, zal er veel druk op de Europese markt ontstaan. Hierbij 

is ook de rol van Marokko en Israël van belang: vindt er vanuit deze productielanden meer directe export 

naar Rusland plaats, dan geeft dat een beetje lucht op de Europese markt. Deze afhankelijkheden en de 

tekenen voor overproductie (prijzen dalen al jaren achtereen) maken het zoeken naar alternatieve 

markten noodzakelijk.  
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Appels 
 

Appels: export naar Rusland 

De export van appels naar Rusland start doorgaans in oktober, snel na de oogst. Dat de Russische markt 

nu gesloten is, is een behoorlijke domper. In eerdere jaren werd zo’n 10% van de totale export naar 

Rusland verscheept. Het afgelopen seizoen 2013/14 viel dat volume al terug tot zo’n 5500 ton, goed voor 

ruim 6% van de export. Figuur 5 laat zien dat de export naar Rusland al enkele jaren dalende is. 

 

Figuur 5. Export van appels uit Nederland naar Rusland, maandcijfers januari 2010 t/m oktober 2014, in 

tonnen (Bron: KcB, bewerking LEI). 

 

Appels: totale export van Nederland naar de wereld 

De export van verse appels neemt door de jaren heen gestaag af (figuur 6) mede door een afnemend 

productieareaal. De recente maandcijfers laten zien dat het volume in september en oktober wel erg laag 

was vergeleken bij deze maanden in voorgaande jaren. Het lijkt erop dat er grote concurrentie is, 

waarbij de Russische sancties een belangrijke rol kunnen spelen. Zo is Rusland een belangrijke importeur 

van Poolse appels. Deze zoeken alternatieve afzet op de Europese markt waar doorgaans het overgrote 

deel van Nederlandse appels hun weg vinden. Tegelijkertijd zijn er ook geluiden dat enkele Poolse 

appelsoorten niet echt populair zijn op de West-Europese markt.  
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Figuur 6. Export van Nederlandse appels naar Wereld, maandcijfers januari 2010 t/m oktober 2014 (in 

tonnen). Bron: KcB, bewerking LEI. 

 

Appels: ontwikkelingen in de prijzen 

De prijzen van de appels houden dan ook geen stand (figuur 7). De lange termijn ontwikkeling mag dan 

nog positief zijn, maar de prijzen van de laatste drie tot vier maanden liggen op een wel zeer laag 

niveau. Overigens deden zich in september en oktober 2011 ook lage prijsniveaus voor. Een goede oogst 

– die in 2011 was ‘historisch’ hoog en die van dit jaar was ook zeer goed – is daar debet aan.  

 

Figuur 7. Indicatieve Nederlandse telersprijzen voor appels 2010 tot en met november 2014 (euro/ton). 

Bron: LEI 
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Peren 

Peren: export naar Rusland 

Rusland is uitgegroeid tot een belangrijk afzetmarkt voor Nederlandse peren: 5-10% van de Nederlandse 

productie wordt de laatste jaren geëxporteerd naar Rusland, ofwel zo’n 30% van de totale export van het 

Nederlandse product. Hierdoor is het sluiten van de Russische markt voor peren wel een groot probleem. 

Kort na de afkondiging van de sancties werd geoogst en is er een ruim aanbod van peren. De piek van 

de export ligt doorgaans in de maanden rond januari (zie figuur 8). Voorlopig gaat er volgens KcB ook 

daadwerkelijk niets meer naar Rusland. 

 

Figuur 9. Export van peren uit Nederland naar Rusland, maandcijfers januari 2010 t/m oktober 2014, in 

tonnen. Bron: KcB, bewerking LEI. 

Peren: totale export van Nederland naar de wereld 

Toch blijkt de totale export van peren – die op gang komt direct na de oogst in september – de laatste 

maanden niet echt ingezakt. Cijfers laten zien dat exportvolumes in augustus, september en oktober in 

ieder geval op vergelijkbare hoogte liggen als in het ‘topjaar’ 2011 in deze maanden (figuur 9). Daarmee 

lijkt het erop dat de exporteurs voldoende markten hebben gevonden om de importstop van Rusland 

teniet te kunnen doen. 
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Figuur 9. Export van Nederlandse peren naar Wereld, maandcijfers januari 2010 t/m oktober 2014 (in 

tonnen). Bron: KcB, bewerking LEI. 

 

Peren: ontwikkelingen in de prijzen 

De prijzen voor de peren volgen een vergelijkbaar patroon van die van de appels. De perenoogst was dit 

jaar ook erg goed waardoor er ruim aanbod is. De prijzen in september, oktober en november zijn 

vergelijkbaar met het lage niveau in 2011 toen er ook een zeer goede oogst was (figuur 10). De 

oktoberprijs ligt zelfs weer iets hoger dan de prijs in september, iets wat doorgaans niet het geval is. Het 

herstel in de prijs zet in november door. 

 

Figuur 10. Indicatieve Nederlandse telersprijzen voor peren, januari 2010 tot en met november 2014   

(euro/ton). Bron: LEI 

 

Conclusies 
Voor een analyse van de mogelijke effecten van de Russische boycot is gekeken naar afwijkingen in 

prijs- en exportontwikkelingen van de laatste maanden ten opzichte van de trends van afgelopen jaren.  

De observaties geven een gevarieerd beeld. Bij tomaten zijn prijzen in de periode augustus tot en met 

november beter geweest dan zij in de afgelopen jaren in deze maanden waren. Na een lichte terugval in 

augustus zijn de exportvolumes in de maanden daarna niet of nauwelijks afwijkend ten opzichte van 

eerdere jaren. Uit deze ontwikkelingen is niet op te maken dat de Russische boycot de markt voor de 

Nederlandse tomaten daadwerkelijk negatief beïnvloed heeft. 

De prijsontwikkeling van appel en peer is minder goed geweest dan in de afgelopen jaren. Een goede 

oogst is daar debet aan. De totale export van appels is beduidend slechter dan in eerdere jaren, wat 

wordt veroorzaakt door veel aanbod op de Europese markt waarbij de Russische boycot een rol speelt. 

Het exportvolume van peren lijkt daarentegen goed op peil te blijven, waardoor consequenties van de 

importstop van Rusland bij deze fruitsoort niet terug te zien zijn in deze cijfers.  

Om uitgebreidere conclusies te trekken over de effecten van de Rusland sancties op de markt voor 

groente en fruitproducten in Nederland en de EU is een gedegen factoranalyse nodig, waarin oorzaak en 

gevolg met elkaar in verband worden gebracht. Bovenstaand overzicht van ontwikkelingen in export en 

prijzen is daar een eerste aanzet toe, maar niet genoeg om beargumenteerd het precieze effect van de 

Russische boycot aan te geven. Daarnaast zou voor een goed beeld van de gevolgen van de Russische 

boycotmaatregel ook de gevolgen voor groenten die Nederland niet of weinig naar Rusland exporteert 

moeten worden meegenomen in de analyses. Voorbeelden hiervan zijn paprika en komkommer, waarvan 
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de Nederlandse export naar Rusland zeer gering is maar de effecten van de sancties wel doorwerken op 

de Europese markt omdat deze groente uit andere exporterende Europese landen die voorheen naar 

Rusland werd geëxporteerd nu op de Europese markt afgezet worden.  


