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Nederland netto importeur van appels
De afgelopen jaren was de waarde van de export van Nederlandse appels minder dan de waarde
van door Nederland geïmporteerde appels. De handelsbalans stond ongeveer € 50 mln. in het
rood in 2014. De export vond voornamelijk plaats binnen Europa en dan met name naar Duitsland. Importappels kwamen zowel van andere EU-lidstaten als van buiten de EU. Italië is de
grootste appelleverancier van Duitsland (ongeveer € 200 mln.) gevolgd door Nederland. Een
daling van de exportwaarde van appels wordt in 2015 verwacht.

Nederlandse appels blijven meestal in Europa
De export van Nederlandse appels was in 2014 ongeveer € 215 mln. waard. Vrijwel alle exportappelen bleven in Europa, voornamelijk Duitsland. In datzelfde jaar was de waarde van de import
ongeveer € 264 mln. Hiervan was de helft afkomstig van handelspartners van buiten de EU, zoals
Chili en Nieuw-Zeeland. De andere helft was afkomstig van Europese landen waarbij België en
Frankrijk een belangrijke rol speelden. Voorbeelden van appelrassen die werden geïmporteerd
zijn Fuji, Royal Gala, Braeburn en Pink Lady.

Italië grootste leverancier van appels aan Duitsland
Italië is een belangrijke leverancier van appels aan Duitsland. Bijna de helft van de Italiaanse
productie bestaat uit Golden Delicious. Dit ras wordt in Nederland op beperkte schaal geproduceerd. Nederland levert vooral Elstar en Jonagold aan Duitsland. In 2013 kende Duitsland een
misoogst op het Alte Land. Hierdoor viel de productie van voornamelijk Jonagold sterk terug. Dit
gaf Nederland de mogelijkheid om meer appels naar Duitsland te exporteren dan normaal. De
prijzen van appels waren in het afzetseizoen 2014-2015 matig. Mede hierdoor daalde de waarde
van Nederlandse appels op de Duitse markt.

Weinig grip op exportcijfers voor appels voor 2015
De waarde van de appelexport zal naar verwachting afnemen. De geraadpleegde bronnen zijn
echter niet eenduidig. Zo geven de voorlopige cijfers van het CBS over de eerste 8 maanden van
het jaar een sterke daling van de exportwaarde aan. De oorzaak is dat er veel minder geïmporteerd is.
De productieraming voor Nederland voor de oogst 2015-2016 is lager. De oorzaak is zowel een
lager areaal als een lagere productie per hectare. Ook voor andere Europese landen is de productie lager ingeschat. Omdat de Russische markt gesloten blijft, is er nog altijd een overvolle markt
waardoor de prijzen vermoedelijk niet sterk zullen toenemen. Dit zorgt voor een lagere exportwaarde in de tweede helft van 2015. 1

Deze uitgave is tot stand gekomen ter gelegenheid van de Internationale Grüne Woche Berlin. Voor meer informatie en de cijfers, kijk op
www.agrimatie.nl.

De KCB-exportvolumecijfers over de Nederlandse export van appels geeft tot en met week 46
van 2015 echter een voorzichtige stijging aan van 2%. Omdat Nederland een belangrijk transitoland is voor appels is de exportwaarde ook sterk afhankelijk van de importwaarde. Europese
cijfers over Nederland inclusief doorvoer laten over de eerste 9 maanden een daling in waarde
zien van 13%. Een daling van de exportwaarde is aannemelijk.
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