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Stijgende kosten zetten druk op rendement fruitteelt
Jan Peeters, Fruitconsult
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Appel‐ en perenteelt in Nederland
Afgelopen 25 jaar......
Appel van 18.000 ha ‐> 6.100 ha
Peer van 5.000 ha ‐> 10.500 ha
Aantal telers van ongeveer 1500 tot 900
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Consumptie en teelt in balans?
NL produceert 200 miljoen kg voor de versmarkt en 50 miljoen kg
voor de verwerkende industrie.
Appelverbruik is 200 miljoen kg vers en 150 miljoen kg verwerkt
‐> Inclusief bewerkt fruit is Nederland een importerend land!!
De perenconsumptie in Nederland is 60 miljoen kg.
De productie bedraagt 375 miljoen kg. Voor peren zijn we sterk
afhankelijk van de export.
‐> 80% van de Nederlandse peren is bestemd voor de export!
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Wat zijn de kosten van fruittelen in Nederland?
• Landbouwgrond in Nederland is de afgelopen 5 jaar in
prijs geëxplodeerd.
• Gemiddeld ligt de landbouwgrond nu op € 80. 000 ‐ 90.000,‐ per hectare.
Het piekt op € 175. 000,‐ in het poldergebied
• Het geeft veel boeren een sterke financiële basis, maar geeft hen niet meer ruimte
voor leningen etc. Het wordt meer beschouwd als een veilige positie na
pensionering.
• Grond kopen is lastig, omdat banken wel een flinke aflossing vragen

• Voor kostprijs wordt rente en afschrijving niet mee gerekend. Ten behoeve
van een kostprijsberekening rekenen we met de pachtwaarde van grond:
€ 1500,‐/ha
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Kosten van fruitteelt in Nederland
• Nieuwe boomgaarden vergen over het algemeen een
investering van € 10,‐ per boom. Inclusief ondersteuning,
grondbewerking, beplanting etc.
• Voor clubrassen kan het oplopen tot 15 euro per boom.
• Ook voor V‐systemen peren gaat het tot 15 euro per boom.
• Met 3.000 – 4.000 bomen per hectare kost een aanplant
€ 30.000 – 60.000,‐ per hectare
• Moderne druppelirrigatie kost nog eens € 6.000 – 7.000,‐
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Stichtingskosten = insteek + bijschrijvingen
• Vanaf het moment van planten duurt het voor appels 3 jaar en voor peren tot 5 jaar
voordat de opbrengst hoog genoeg is om de jaarkosten te dekken.
• In deze eerste jaren voegt men dit jaarlijkse verlies toe aan de investering
• Uiteindelijk kosten appels vaak € 50.000 ‐ 60.000,‐ investering, peren zelfs € 70.000,‐
tot 80.000,‐ per hectare. Dit zijn de stichtingskosten
• Deze cijfers gelden voor boomgaarden met goede producties in de beginjaren
appels
peren
jaar 2
6 kg
4 kg
jaar 3
9 kg
7 kg
jaar 4
12 kg
10 kg
jaar 5
15 kg
13 kg
Lagere producties of lagere boomaantallen per hectare, zullen resulteren in hogere
stichtingskosten.
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Stichtingskosten
• Over het algemeen rekenen we voor de opstanden 5000 euro afschrijving per jaar.
• Appels 11‐12 jaar van 5.000 euro/ha/jaar
• Peren 15‐16 jaar van 5.000 euro/ha/jaar

• Investeren in een appelboomgaard is na 14‐15 jaar ‘terug verdiend’, bij peren is dit
na 21‐22 jaar. Levenscyclus van appels is vaak 15‐18 jaar, voor peren is het tot 45
jaar
• Het effect van de afschrijving op de kostprijs is sterk afhankelijk van het
productieniveau
30 ton
40 ton
50 ton

‐>
‐>
‐>

16,7 eurocent
12,5 eurocent
10,0 eurocent
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Overige kosten
• Snoeien duurt over het algemeen 100 uur per
hectare (Jonagold 60, Elstar 100, peren 125)
• Mechanisch snoeien kan aanzienlijke arbeid
besparen, maar leidt gemakkelijk tot meer
beurtjaren, meer handdunning, minder kwaliteit ‐ >
geen goede oplossing. Alleen koppen worden
mechanisch gesnoeid
• Geteld met deels vakmensen + deels ongeschoolde
arbeid, dan kost snoeien € 2.500 euro/ha/jaar

• Handdunning duurt vaak 60‐150 uur (Elstar,
Conference). Dit kost € 2.000,‐/ha/jaar
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Overige kosten
• Spuiten, boomgaardcontroles etc vergen 40
uur per hectare per jaar. We rekenen dit op €
1.600,‐/ha/jaar
• De oogst gebeurt met 125 (Elstar) – 200
(Conference) kg per uur.
• Inclusief personeel + oogstapparatuur kost het 9
cent per kg voor Conference en 14‐15 cent voor
Elstar. Over het algemeen zou je kunnen zeggen
dat de oogst € 6.000,‐/ha/jaar kost.
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Overige kosten
• Machinepark, loods voor de machines etc
‐> voor onderhoud + afschrijving
machinepark tellen wij € 3.000,‐/ha/jaar
(duurzame productie middelen)
• Lidmaatschappen, accountant etc € 1.250,‐
/ha/jaar
• Hagelverzekering € 1.250,‐/ha/jaar
• Bemesting, gewasbescherming etc €
2.200,‐/ha/jaar
• Landgebruik (tegen pachtwaarde) €
1.500,‐/ha/jaar
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Totale kosten
• Afschrijving boomgaard
• Spuiten, boomgaard controles etc
• Snoei
• Handdunning
• Oogst
• Duurzame productie middelen
• Lidmaatschappen, accountant etc
• Hagelverzekering/hagelnetten
• Bemesting, gewasbescherming etc
• Landgebruik
•
Totaal
•

€ 5.000,‐ /ha/jaar
€ 1.600,‐ /ha/jaar
€ 2.500,‐ /ha/jaar
€ 2.000,‐ /ha/jaar
€ 6.000,‐ /ha/jaar
€ 3.000,‐ /ha/jaar
€ 1.250,‐ /ha/jaar
€ 1.250,‐ /ha/jaar
€ 2.200,‐/ha/jaar
€ 1.500,‐/ha/jaar
€ 26.300,‐ /ha/jaar
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Productiekosten
• Bij een productie van 50 ton bedragen de productiekosten 53
eurocent per kg.
• Als het 80% klasse 1 en 20% industrie is (10 cent per kg), dan moet de
klasse 1 reeds 64 eurocent op moeten brengen voor een gezonde
bedrijfsvoering
• Afgelopen jaren ervaren telers als relatief goede jaren, ondanks feit
dat deze opbrengsten niet helemaal gehaald worden
• Grond wordt niet berekend
• Aandeel afgeschreven perenopstanden neemt toe, waardoor kosten met 5K
per hectare lager worden
• Er wordt langer met machines etc gedaan
• Niet alle (gezins)arbeid wordt berekend
• Soms ook hogere producties dan genoemde 50 ton/ha
12
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Productiekosten
• Marge is echter heel dun. Seizoen 2021/2022 wordt financieel als matig
ervaren
• ‘gewone’ producties
• Sterk stijgende kosten
• Tegenvallende prijzen, met name voor de appels

• Kan men goedkoper telen?
• Arbeidsreductie leidt vaak tot een slechtere kwaliteit ‐ > geen goed idee
• Telers die hun boomgaarden langer goed houden (peren!!) hebben op een gegeven
moment hun afschrijving niet meer ‐> verlaagt de kostprijs met 10 eurocent!!
• Hogere producties !
• Langere levensduur van machinepark kan 3 eurocent/kg opleveren
• Het verlagen van andere kosten heeft vaak een kleine impact
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Productiekosten
• Naoogstfase
• Naoogstfase omvat koeling en sortering
• Kosten liggen gemiddeld op 25 cent naoogst. Bij clubrassen vaak boven de
30 cent in verband met royalties etc

• Bij 50 ton productie is er een middenprijs nodig van ca 80 cent voor
gesorteerd product (over alle kilo’s) om goed rond te draaien
• Belangrijk om uitval te beperken
• Iedere procent uitval brengt middenprijs met 1 – 1,5 cent omlaag
• Belangrijk om in bewaarde product het aandeel industrie zo laag mogelijk te
houden (goede selectie bij oogst)
• Belangrijk om aandeel rot goed te beheersen.

14

7

2‐6‐2022

Sterk stijgende kosten in 2022
• Ca 50% teeltkosten liggen in arbeid
• Stijgende arbeidskosten hebben grote impact op kostprijs
• Stijgende kosten machinepark en machine‐onderhoud
• Stijgende kosten meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
• Hogere energiekosten zullen zorgen voor hogere kosten
bewaring (+20‐25%?), maar ook voor kostenstijging
bespuitingen, beregening etc
• Verhoging arbeidskosten leiden tot stijging sorteerkosten
• Stijgende rentelasten
Cumulatief een kostenstijging van 15‐20%!!
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Stap naar biologisch een oplossing?
• Productiekosten biologische teelt liggen 20% hoger, dus € 30.000,‐
/ha/jaar
• Bij een gemiddelde productie van 30 ton heeft men gemiddeld 100
eurocent per kg nodig over de gehele productie.
• Biologisch product is duidelijk hoger geprijsd dan conventioneel.
• Teeltfase is dubbel zo duur.
• Als men dan bedenkt dat iedere procent uitval de kostprijs met circa 1,5 cent
verhoogt, dan schiet de kostprijs al snel met 25‐30 cent omhoog bij 15‐20%
extra uitval tov conventioneel.
• Biologische teelt is topsport.
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En nu ………. ?
Nederlandse fruitsector is in feite goed afgestemd op binnen‐ en buitenlandse
vraag
•

Huidige areaal is noodzakelijk voor ‘gezonde’ fruitsector

•

Door gehele keten zal benodigde opbrengstprijs goed ‘bekend’ moeten
zijn.
•

Telers zullen alles moeten doen om verdere
kwaliteitsverbeteringen door te voeren
•

Vernieuwing opstanden (appel)

•

Aanpassing assortiment

•
•

Veel energie in goede kwaliteit
Moderne hoogproductieve opstanden is noodzaak. Genoemde 50
ton/ha/jaar is in feite absolute minimum. Stap naar 55‐60 ton
brengt kostprijs met 10% omlaag

•

Alle ketenspelers (incl retail) zullen scherp in hun kosten moeten blijven
werken

•

Bij marginale marges of zelfs verlies is het lastig om te investeren in
duurzaamheid. Duurzaamheidseisen die voor NL product gelden, zullen
gewaardeerd/vergoed moeten worden (AH beter voor natuur en boer
label).

•

Iedereen moet ‘bezeten’ zijn van het voorkomen van uitval. Dit is de
meest onderschatte post in een tegenvallende middenprijs. Dit is een
gezamenlijke teamsport van GWB adviseur, teler, bewaarder en
afzetpartij.
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En nu ………. ?
•

Belangrijkste is echter te blijven werken aan vraag.
•

Binnenlandse consumptie onder druk, met name bij los fruit
September zou gebruikt moeten worden om nieuwe oogst fruit flink in
zonnetje te zetten. Op dat moment nog geen koelkosten, uitval etc, dus
ruimte om bij ‘leuke’ winkelprijzen toch kostprijs+ voor telers te realiseren
•
Onderzoeken waarom losse verkoop terug loopt!
•
Hoofdrassen worden met name los verkocht!!
•
Campagnes om verkoop appels en peren terug op niveau te krijgen.
Voordelen Nederlands product onder aandacht brengen. Met name op
duurzaamheid scoort Nederland hoog!
•
Bij relatief hoge winkelprijzen regelmatig toch nog erg teleurstellende
kwaliteit. Elstar altijd raak eisen weer afstoffen??
•
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En nu ………. ?
•

Belangrijkste is echter te blijven werken aan vraag.
• Bij peren spreken we vooral over export.
• We moeten blijven werken aan groei van iedere exportmarkt!!
• Blijft bijzonder dat wij richting Duitsland toch vooral kleine peren
blijven exporteren, terwijl Duitse telers met Conference iedere
peer onder 60mm weg dunnen. Moeten we punnets niet vullen
met 60mm+ peren? Kan consumptie enorm versterken
• Idem geldt voor mandjes met 45‐55 mm in Scandinavie. Ook pure
prijzenslag, maar geen toegevoegde waarde voor teeltfase.
• In feite zie je gericht op Duitsland en Scandinavie dat deze
potentieel goede exportmarkten ingevuld worden met het
wegwerken van goedkoop product en niet gericht op een
doelmatige gestructureerde consumptiegroei.
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Samenvattend
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Teeltkosten liggen in Nederland op 26K/ha
Naoogst kosten liggen op 12,5K/ha
Bij 50 ton productie 53 cent middenprijs nodig voor teelt, ca 80 cent
voor gesorteerd product.
Kostenstijging zal rond de 15‐20% bedragen = 5‐7K per ha.
Deze kostenstijging levert bij gelijkblijvende prijzen verlies voor de teler
Noodzaak voor:

Goede producties van goede kwaliteit
Passend sortiment
Beloning voor bovenwettelijke duurzaamheid
Geen uitval in bewaring
Blijven werken aan verkoop volume ‐> consument verwennen, slimme
marketing, goede seizoensopening, story telling, aansluiten bij vraag van
consument (niet leveren wat prijzenslag vraagt!), waarom teruggang in los
fruit?
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Dank voor jullie aandacht!
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