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De Nederlandse appelproductie vertoont vanaf 2000 een dalende trend. In de jaren 1992-2000 schommelde de
jaarlijkse productie nog tussen de 500 en 600 miljoen, maar na 2002 is dit onder de 400 miljoen kilo gekomen.
Behalve een belangrijk productieland is Nederland ook een belangrijk handels- en doorvoerland. De Nederlandse
AGF-handel exporteert niet alleen Nederlandse producten, ook een groot deel van de appels die in Nederland wordt
ingevoerd is bestemd voor export naar andere landen.
Productie
Het areaal appelbomen in Nederland blijft gestaag dalen. In 2008 viel de nieuwe aanplant een stuk terug ten
opzichte van de voorgaande jaren. De oogstraming (bruto productie) van 2010 was met 340 miljoen kilo de laagste
van deze eeuw. Vooral de oogst van Jonagold en Jonagored viel lager uit dan in 2009. Dat wordt maar gedeeltelijk
gecompenseerd door de groei van de nieuwe rassen Kanzi, Junami, Rubens en Wellant. De gemiddelde prijs die telers
voor hun appels ontvangen kan nogal wisselen, van 26 cent in het kalenderjaar 2005 tot 53 cent in 2008. Het
kalenderjaar 2010 begon met prijzen die voor sommige telers teleurstellend waren, maar de prijzen voor de nieuwe
oogst van 2010 zijn hoopgevend.
Export
De dalende trend in de appelproductie in Nederland is ook terug te zien in de export. In het seizoen 2009/’10 is de
uitvoer 8% lager uitgevallen dan in het seizoen 2008/’09 en zelfs een kwart lager dan in 2007/’08. Met name naar
Duitsland is de laatste twee seizoenen minder appel uitgevoerd. Het Verenigd Koninkrijk is daarentegen ook in het
seizoen 2009/’10 weer een groeimarkt voor de Nederlandse appelexport geweest. De uitvoer naar Zweden was in
het seizoen 2008/’09 flink gedaald, waarna in het seizoen 2009/’10 de uitvoer weer is opgeklommen. Dat was echter
niet genoeg om de eerdere daling goed te maken.
Import
Nederland is een belangrijk doorvoerland voor appels. Een groot deel van de invoer, vooral uit landen van het
Zuidelijk Halfrond, is bestemd voor reëxport. De meeste appels worden in de maanden april t/m juli ingevoerd. In
deze periode beginnen de voorraden van sommige rassen op te raken en is er nog geen nieuwe oogst van eigen
bodem. In 2009 is duidelijk minder appel in Nederland ingevoerd dan in de voorafgaande jaren.
Consumptie
De appel blijft een populaire vrucht, meer dan 90% van de Nederlandse huishoudens koopt wel eens appels. Wel is
de gemiddeld gekochte hoeveelheid per huishouden in de periode 2005-2009 licht gedaald. De gemiddelde
besteding per huishouden in de periode 2005-2009 is gestegen, maar door de lage winkelprijzen was er wel een
flinke daling in 2009 ten opzichte van 2008. De Elstar is nog altijd de populairste appel in Nederland, gevolgd door
Jonagold/Jonagored.
Industriële verwerking van appels
Het aandeel van importappels in de industriële verwerking in Nederland is gestegen van 27% in 2002 tot 53% in
2009. In 2008 bedroeg het aandeel zelfs 56%. De totale hoeveelheid verwerkte appels daalde in de periode 2000 –
2002, om daarna weer toe te nemen. In 2009 werd een recordhoeveelheid van 109 miljoen kilo appels verwerkt.
Deze toename is te danken aan de groei van de import van industrie-appels. De hoeveelheid verwerkte Nederlandse
appels heeft in de afgelopen 10 jaar geschommeld tussen 46,9 miljoen kilo (in 2008) en 69,9 miljoen kilo (in 2000).
Europese oogstramingen
De Europese zomerramingen van 2010 voorspellen een oogst die 11% lager uitvalt dan die van 2009. De
oktoberramingen zijn nog niet bekend, maar veel landen hebben al aangegeven dat de oogstverwachting nog wat
verder naar beneden wordt bijgesteld. De grootse appelproducerende landen verwachten allemaal een lagere oogst,
met name Polen (-24%). Nederland verwacht 15% minder te oogsten dan in 2009, Duitsland verwacht 17% minder
en België geeft een oogstverwachting af die zelfs 27% lager ligt. Van praktisch ieder belangrijk appelras wordt in
2010 een lagere oogst verwacht dan in 2009. De enige uitzonderingen zijn Fuji (+3%), Gloster (+5%) en een aantal
nieuwe rassen, zoals de clubrassen Kanzi, Junami en Rubens. Van Jonagold (-30%), Jonagored (-23%) en Elstar (-24%)
wordt minder productie verwacht.
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