
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 2 januari 2018  (week 1) 

 
Een gelukkig aardappeljaar voor 2018! 
 
Elk jaar opnieuw starten we met goede voornemens. Elk jaar opnieuw verdwijnt de oude oogst, er 
schiet nooit één aardappel over en elk jaar opnieuw krijgen we een nieuwe oogst die niet 
voorspelbaar is. Gelukkig zijn boeren optimist en geloven in de nieuwe kansen. Als we niet meer in 
die nieuwe kansen geloven, dan moeten we ermee stoppen! 
Op 1 januari is natuurlijk de oude oogst nog niet weg! Die zal nog meegaan tot in juli en zal op de 
nieuwe oogst drukken, zoveel is nu al zeker. Hij zal ook op de contractprijs van de vroege 
aardappelen druk zetten. Voor de vrije markt moeten we toch afwachten en kunnen nog factoren 
meespelen, zoals het weer, de uitplant en de kwaliteit en volume van de oude stock. We hebben een 
slechte start, maar de arrivé is nog ver. De stock is nog immens, maar er gingen en er gaan nog 
steeds zeer aanzienlijke hoeveelheden naar andere bestemmingen dan de klassieke verwerking. 
Dus afwachten en eventueel door de zure appel bijten. 
De grootste factor die zorgt voor een overproductie is ongetwijfeld het weer, maar op de tweede 
plaats komt de ongebreidelde oppervlakte-uitbreiding. In België is de oppervlakte op 10 jaar tijd 
gestegen met 40 %, voeg daarbij de vervanging van Bintje door variëteiten met groter (+ 20 %) 
opbrengstpotentieel. Bij onze buurlanden is er ook een stijging maar (gelukkig) minder uitgesproken 
dan bij ons. 
Wat moeten we dan doen? Antwoord: REKENEN! Ieder moet voor zichzelf opmaken of hij uit zijn 
kosten kan geraken zonder al te veel gokspelletjes. Hiertoe dient ieder ook zijn kostprijs te kennen. 
Informeert bij PCA wat de kostprijs de laatste jaren bedraagt. Ik kan u zeggen dat de kost minstens 
4500 euro bedraagt, met een gewone pacht en af land wel te verstaan. In het ander geval komt er 
nog een deel bovenop. Let wel op: onze afnemers rekenen er op dat wij NIET rekenen en graag voor 
NIETS werken. De keuze is aan U! 
 
 



 
POMMAK op de smart-phone : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFINING ! 
Ga hiervoor naar Google Play Store en vraag naar ‘aardappelmarkttransacties’ of 
gewoon POMMAK.be. Vanaf dan wijst het zichzelf uit om het te installeren. 
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. 
U geeft uw transacties door (bijv. 2 à 3 keer) maar in ruil kan je elke dag alle bewegingen op de markt 
te zien krijgen. 
 
 
 

 
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. 
 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  2 januari 2018: Bintje 1,0 - 3,0 euro/100 kg; Fontane, 
Challenger: 2,0 – 3,0 euro/100 kg 
Belgapomprijs ex BTW op  29 december 2017: geen notering wegens te weinig transacties 
(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 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 47 Week 48 Week 50 Week 51 Tendens 

België 
Bintje/Chall 

Fontane/Markies 
Vroege 

 

 
20 – 30 
25 – 35 
25 – 35 

 
20 – 30 
25 – 30 
25 – 30 

 
10 – 30 
20 – 30 
20 - 30 

 
10 – 30 
20 – 31 
20 - 30 

         
 
  

Nederland 
Goes Ind zand 

Industr  klei 
VTA 

 
25 – 50 

  
30 – 50 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Fontane 

 
20 – 25 
30 – 40 

  
20 – 25 
30 – 40 

  
 

Duitsland  
Fontane 
Zorba 
Vroege 

 
30 – 40 

  
30 – 40 

  
 

Groot-
Brittannië 

 109,38    

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

50 mm + : 

 12/12 13/12 14/12 15/12 28/12 : €/q sluiting-Volumes-Open posities 

April 2018 4,60 4,40 4,40 4,60 4,70 24 6368 

Juni 2018 5,70 5,70 5,70 5,90 6,50 19 1075 

April 2019 14,30 14,30 14,20 14,40 14,30 4 594 

Pootgoedverkoop: stabiel 
Voor levering Bintje maart 2018: 



kaliber 28 - 35:  54 - 57 euro 
kaliber 35 - 45:   33 - 35 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/

