
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 7 november 2017  (week 45) 

 
Zorg dat je bij de kwaliteitscontrole bent! 
 
Er is veel aardappeltrafic op de wegen, maar het zijn hoofdzakelijk contracten die opgehaald worden 
en de ‘vrije’ zijn vaak partijen die weg moeten omwille van een bewaar- of kwaliteitsprobleem. 
Inderdaad er zijn partijen die niet goed opdrogen en ziek worden. Met de hoge nachttemperaturen 
van de laatste weken was het moeilijk om op de juiste manier te drogen en te koelen en zijn zo 
bepaalde partijen in het verval geraakt. Als men vaststelt dat de aardappelen niet opdrogen dient 
men snel te reageren en dient men de partij onmiddellijk uit te schuren. In deze fase kan het 
rottingsproces zeer snel evolueren, waarbij elke dag telt.  
Als je weet dat het OWG laag is moet je als boer goed opletten, want vaak staat er in het contract dat 
de minimum OWG-norm van bijvoorbeeld 360 gr moet gehaald worden. Eronder kan men de zaak 
afkeuren. Dan is het belangrijk dat je jezelf kunt vergewissen of een eventuele afkeuring correct is of 
niet. Als je er niet bij bent is een discussie moeilijk. Vergeet niet dat de verleiding tot afkeuren van 
contracten groot is omwille van de zeer lage vrije marktprijzen. In weze zou de verkoper steeds 
onmiddellijk moeten in kennis gesteld worden als er een probleem blijkt te zijn met de kwaliteit van 
zijn aardappelen. Hij moet ook de kans krijgen om de kwaliteitscontrole mee te maken. 
 
De vereniging van de 5 Noord-Europese landen NEPG heeft zopas een nieuw persbericht uitgebracht 
met aangepaste oogstcijfers. We merken dat de oogst nog hoger is dan eerst geraamd ondanks dat in 
het noorden langs de maritieme zijde nog steeds aardappelen moeten gerooid worden wegens de 
natte omstandigheden. Ook in Groot-Brittannië moet nog een 10 % gerooid worden. 
Uiteindelijk stijgt de opbrengst op tot 28,9 miljoen ton, een nieuw record, wat 17,7 % hoger is dan de 
opbrengst van vorig jaar en ook 15,6 % hoger is dan het laatste 5-jaarlijks gemiddelde. De oorzaken 
zijn gekend: 5,9 % meer areaal gecombineerd met een hoge opbrengst. De concrete cijfers kan je in 
de tabel opzoeken met excuses voor het Frans in de tabel. In de tabel is alleen maar sprake van 
consumptieaardappelen, dus geen pootgoed en zetmeelaardappelen. 
 
 



 
 
 

 
Groot nieuws voor POMMAK : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar.  
Ga hiervoor naar Google Play Store en vraag naar ‘aardappeltransacties’. Vanaf 
dan wijst het zichzelf uit om het te installeren. Let op, POMMAK is gratis maar 
Google Play store kan een kleine kost vragen.  
Indien er praktische problemen zijn kan je contact nemen met PCA. 
 
 
Toch steeds eraan herinneren dat er zoiets als POMMAK bestaat die de meest 
actuele marktprijs weergeeft. We doen nogmaals de oproep aan de telers om hun verkoopprijzen 
door te geven en zodoende tevens  snel een zicht verkrijgen van de huidige markt. 
 
 
 

 
BERICHT: Wil u de meest actuele en concrete marktprijs? Schrijf u dan in in het POMMAK-
systeem en hun verkooptransactie door te geven. Zij die zich registreren zullen ook de 
recentste transacties te zien krijgen van de collega’s. Inlichtingen: Guy Depraetere 
0475/326936 of bij PCA; registreren op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  
Vlaams of via PCA. 
 

UE-5 Pommes de terre de consommation (hors amidon et plants)

31 October 2017

Année 2016 2017 2017 par 

rapport à 

2016

Moyenne 5 

ans

2017 par 

rapport à 

moy. 5 ans

Total 24.580 28.784 17,1% 25.027 15,0%

Belgique 4.038 5.035 24,7% 3.882 29,7%

Allemagne 7.485 8.950 19,6% 7.552 18,5%

France 5.110 6.121 19,8% 5.268 16,2%

Pays-Bas 3.363 3.926 16,7% 3.613 8,7%

Grande Bretagne 4.583 4.751 3,7% 4.713 0,8%

Total 553.118 585.921 5,9% 534.312 9,7%

Belgique 91.368 96.281 5,4% 79.102 21,7%

Allemagne 164.500 179.000 8,8% 162.263 10,3%

France 125.250 131.640 5,1% 119.188 10,4%

Pays-Bas 72.800 75.800 4,1% 71.388 6,2%

Grande-Bretagne 99.200 103.200 4,0% 102.370 0,8%

Total 44,4 49,1 10,5% 46,8 4,9%

Belgique 44,2 52,3 18,3% 49,1 6,6%

Allemagne 45,5 50,0 9,9% 46,5 7,4%

France 40,8 46,5 14,0% 44,2 5,2%

Pays-Bas 46,2 51,8 12,1% 50,6 2,4%

Grande-Bretagne 46,2 46,0 (0,3%) 46,0 0,0%

Surfaces (ha)

Production ( x 000t)

Rendement (t/ha)

http://www.pommak.be/


 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  7 november 2017: Bintje 2,0 - 3,0 euro/100 kg; Fontane, 
Challenger: 3,0 – 5,0 euro/100 kg 
Belgapomprijs ex BTW op 3 november 2017: Bintje: 3,0 euro/100 kg; Fontane en 
Challenger: 5,0 euro/100 kg (voor de definitie Belgapomprijs zie 
http://belgapom.be/nl/belgapomnotering/) 
Bereken je kostprijs! 
Vraag bij ABS een rekenprogramma aan om uw kostprijs te berekenen (051/260820 of 
info@absvzw.be). 
  

  

kostkkKK  
 
rode lijn = kost 
 

 
 
 
Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Tendens 

België 
Bintje/Chall 

Fontane/Markies 
Vroege 

 

 
30 – 40 
40 – 50 
40 - 50 

 
30 
40 – 50 
 

 
30 
40 
40 

 
20 – 30 
30 – 50 
30 – 50 

         
 
  

Nederland 
Goes Ind zand 

Industr  klei 
VTA 

 
40 – 60 

 
30 
40 
40 

 
30 – 60 

 
/ 

 
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Fontane 

 
30 – 40 
40 – 70 

 
30 – 40 
40 – 60 

 
25 – 40 
40 – 50 

 
20 – 30 
30 - 50 

 
 

mailto:info@absvzw.be


Duitsland  
Fontane 
Zorba 
Vroege 

 
40 – 50 

  
40 

  
 

Groot-
Brittannië 

104.61 97,86 /   

 
Termijnmarkt (bron Fiwap ): stabiel 
EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 

50 mm + : 

 31/10 01/11 03/11 06/11 : €/q sluiting-Volumes-Open posities 

November 2017 4,60 4,60 4,60 4,30 0 7 

April 2018 5,50 5,40 5,40 5,20 90 6442 

Juni 2018 7,20 7,10 6,90 6,80 10 405 

April 2019 14,40 14,30 14,20 14,30 0 450 

Pootgoedverkoop: vast 
Voor levering Bintje maart 2018: 
kaliber 28 - 35:  55 - 58 euro 
kaliber 35 - 45:   34 - 36 euro 
 
Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie gelieve te kijken naar de 
“aardappelpraatje” op onze website: www.absvzw.be  
 
Guy Depraetere 
 
 
 

http://www.absvzw.be/

