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Schaarste in groenteschap
Supermarkten kunnen niet of moeilijk aan verse spinazie, paksoi, broccoli en
sommige slasoorten komen. De oogsten zijn mislukt door de zware regenval.

IRENE OVERDUIN

In Oost-Brabant en Limburg lig-
gen Nederlands’ belangrijkste
teeltgebieden voor volle-
grondsgroente. Uitgerekend

deze regio werd in juni getroffen
door hoosbuien. ,,Er kwam vijf keer
zoveel regen naar beneden als nor-
maal. De machines konden het land
niet op’’, zegt Paul Kingma van
groentegroothandel Smeding in
Sint Annaparochie. Complete oog-
sten gingen verloren.

Sindsdien werd de aanvoer krap-
per en krapper. Smeding praat zijn
afnemers dagelijks bij. De groothan-
del bevoorraadt 40 eigen filialen, 130
Emté-supermarkten, 400 Spar- en
Attentwinkel en 15 Marqt-winkels.
Ook andere formules hebben onvol-
doende aanvoer, bevestigen Jumbo
en Albert Heijn.

Voor sommige slasoorten, zoals

rucola, kunnen inkopers uitwijken
naar Italië. Maar voor broccoli, ijs-
bergsla, spinazie, paksoi, frisée en
rabarber is dat niet of veel minder
het geval. ,,Normaal zou je die uit
Duitsland, België en Noord-Frank-
rijk halen, maar ook daar zijn grote
problemen door de wateroverlast.’’

De fabrieken die groenten invrie-
zen, inblikken of in glas stoppen,
werken momenteel op halve kracht,
meldt Peter Rijnhout van Vigef, de
brancheclub van groente- en fruit-
verwerkende industrieën. ,,Maar we
zullen niet snel lege conserven-
schappen zien’’, stelt hij. Er kan ge-
put worden uit een ruime voorraad
reeds verwerkte doperwten, worte-
len en andere zomergroenten.

Op dit moment valt nog niet te
overzien in welke mate de teelt van
de najaarsgewassen, zoals witte en
rode kool en rode biet, schade heb-
ben opgelopen. De Vigef vreest een

‘Akkers zijn nog
steeds te nat om
te bewerken’

verhoogd risico op ziekten in de ge-
wassen.

Het zal volgens Rijnhout een ,,be-
hoorlijk lange tijd’’ duren voordat de
verwerkende industrie weer voluit
kan draaien. ,,De ondergelopen
teeltgebieden zijn nog steeds te nat
voor de machines.’’

Verse spinazie zal over een week
of drie weer volop verkrijgbaar zijn,
verwacht Kingma. De spinazieplant
is na een kleine maand oogstrijp.
Het weer moet wel meewerken.
,,Maar broccoli gaat moeilijk blij-
ven.’’ Broccoli is intussen in prijs
verdrievoudigd.’’

Kingma tekent aan dat de situatie
in de supermarkten een relatief
luxeprobleem is. De keuze uit verse
groenten blijft immers royaal. ,,De
telers en hun gezinnen, die hebben
het echt zwaar.’’

Telers werken aan nieuwe strate-
gieën om zich te wapenen tegen het
toenemende aantal zware hoosbui-
en. ,,Je ziet dat ze hun areaal sprei-
den over meerdere percelen in een
groter gebied. In de kersenteelt ruk-
ken de hagelnetten op. En zacht
fruit, zoals aardbeien, komt vaker
onder doek of in kassen.’’

Naast Smeding in Sint Annaparo-
chie zit Hessing, die groenten snijdt
en verpakt voor de horeca en cate-
ringbedrijven. ,,Wij werken op volle
kracht met 135 man’’, meldt een
woordvoerder. ,,We krijgen de
groenten aangeleverd via het hoofd-
kantoor in Zwaagdijk. Daar zullen ze
zo hun kanalen hebben.’’

IJsbergsla staat te verkommeren op nat land. FOTO ANP


