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Groente na droge zomer duurder in de
supermarkt
Halle
De groente is door de extreem droge zomer duurder en dat gaat de consument
merken. Boeren profiteren waarschijnlijk niet van de hogere prijzen, supermarkten
wel.
De groente wordt de komende maanden onvermijdelijk duurder in de supermarkt,
zegt Bert Sloetjes, akkerbouwer in Halle en bestuurslid van boerenorganisatie LTO
West-Achterhoek. ‘De droogte heeft invloed gehad op alle gewassen. Of er echt
gebrek komt of dat er alleen groente van mindere kwaliteit in de schappen komt, is
afwachten. Er komt in elk geval andere groente in de schappen, bijvoorbeeld
worteltjes die kleiner zijn of van een andere kwaliteit. Ik denk dat de consument het
niet eens doorheeft als de sortering net wat groter is en de kwaliteit net wat minder.’
Hij spreekt niet namens LTO, benadrukt hij, maar op grond van zijn eigen indruk en
logisch nadenken. ‘We rooien zelf 30 procent minder aardappels. We telen
sperziebonen en ook die oogst valt zwaar tegen. Eigenlijk hebben in Nederland alle
gewassen te lijden gehad onder de droogte. Je kunt daarom niet anders dan
concluderen dat de groente de komende maanden van mindere kwaliteit en duurder
zal zijn. Misschien kunnen we groente van elders uit Europa halen, maar ook daar is
door de droogte minder geoogst.’
LTO Nederland kan nog niet zeggen hoeveel de groente duurder wordt, maar dat dat
gebeurt, staat vast, zegt woordvoerster Esther de Snoo. Al sinds de zomer lopen de
groothandelsprijzen van granen, aardappelen, uien en ook van groente op. Of de
prijzen in de supermarkt ook zullen stijgen, durft zij nog niet te zeggen. ‘Daar gaan de
supermarkten over.’ LTO Nederland hoopt dat de boeren zullen profiteren van de
oplopende prijzen. ‘De meeste groente wordt op contract geteeld en geleverd,
waarbij de prijzen al vast staan. Het zou eerlijk zijn om die contracten open te
breken’, vindt De Snoo.
Supermarkten zijn daar niet of nauwelijks toe bereid, verwacht merken- en
retaildeskundige Paul Moers. ‘Ik was bij Albert Heijn verantwoordelijk voor de inkoop
van groente en fruit. Je werkt voornamelijk met contractprijzen. Uit coulance kunnen
supermarkten er nog eens kritisch naar kijken, maar ze zullen waarschijnlijk zeggen:
ieder zijn vak. Boeren hebben te maken met de weersomstandigheden. Zij zijn nu de

klos. Maar andersom, als de prijzen instorten of als consumenten niks meer kopen,
hebben supermarkten een probleem. Dan zeggen de boeren ook: contract is
contract.’

extra marge
Hoewel supermarkten grotendeels via contractprijzen inkopen en zij dus in principe
niet meer betalen voor groente, zullen zij die in de winkel duurder maken, verwacht
Moers. ‘Het is namelijk uit te leggen dat groente door de schaarste die door droogte
is ontstaan, duurder wordt. Het is een kans op extra marge.’ De groente die
supermarkten buiten de contracten om via de daghandel kopen, zal volgens Moers
wel echt duurder zijn.
Supermarkten kunnen natuurlijk altijd stunten met goedkope groente, maar zullen
daar terughoudend mee zijn, verwacht Moers. ‘Voor een stunt, moet je heel veel
groente inkopen. De animo voor een actie moet dus niet te groot zijn, want het
aanbod is beperkter. Je wilt de klant niet teleurstellen.’
Groente en fruit zouden per 1 januari toch al duurder worden, doordat het btw-tarief
voor alle levensmiddelen per 1 januari wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. De
prijsstijgingen door de droge zomer komen daarbovenop.
Gezondere voedingsmiddelen zoals groente en fruit zijn de afgelopen tien jaar al
gemiddeld 22 procent duurder geworden, terwijl ongezonde producten met veel
suiker zoals koek, snoep en ijs juist goedkoper werden, bleek begin dit jaar uit een
analyse van het CBS in samenwerking met het Voedingscentrum. Bewerkt voedsel
wordt steeds goedkoper doordat de productieprocessen efficiënter worden. <

