
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 4 juni 2019  (week 23) 

 
Een start met veel ha… 
 
Areaal in NEPG 
Stilaan krijgen we een juister beeld van de uitgeplante aardappelen in Noord-West-Europa. Voor 
België ligt dat nu op 4,1 %, voor Duitsland op 3,5 %, voor Frankrijk op 3 % en voor Nederland op 1,7 
%, Groot-Brittanië op – 0,7 %. Hiermee klimt het areaal steevast naar een absoluut record, goed voor 
609 615 ha. 
Welke zijn de grootste stijgers tov het 5-jaarlijks gemiddelde: 

NEPG 562.508 8,4%  

BE 88.204 10,6%  

D 168.983 9,3%  
FR 129.196 13,8%  
NL 74.348 5,6%  
GB 101.778 0,0%  

Areaal is één zaak nu nog het weer afwachten. We starten opnieuw met een uitermate droog 
voorjaar. Wordt het een kopie van 2018? De vochtigheid zal afhangen van plaatselijke buien en 
onweders met lokale verschillen, zoals deze week ook mocht blijken. 
 
De opkomst 
De aardappelen waren vroeg geplant in goede omstandigheden maar de relatief koude 
temperaturen (vooral ’s nachts) zorgden voor een trage opkomst. Nu zijn ze wel goed vertrokken en 
zullen de rijen ook snel sluiten. Er waren minder opkomstproblemen dan vorig jaar, maar ook nu 
gelden een aantal regels:  

1. Bij vaststelling van een mindere opkomst van meer dan 15 % verwittig de verkoper en nodig 
hem uit voor een veststelling.  

2. Zorg voor bewijsmateriaal en communiceer per e-mail.  
3. In de pootgoedwereld kan voorlopig niet meer schade vergoed worden dan de waarde van 

het pootgoed, maar bespreek ook het contract zodat met de mindere opkomst ook rekening 
kan worden gehouden  bij een eventuele te kleine opbrengst om het contract in te vullen.  

De markt 
Er is weinig beweging. Er is voorlopig geen signaal dat prijzen zullen dalen. Voor wat betreft de 
nieuwe aardappelen: Egypte en Israël zijn uitverkocht. Die van Spanje en Bordeaux komen eraan, 
maar gezien de hoge transportkost (20 euro/100 kg) komen die voorlopig nog iets te duur uit. Vanaf  
20 juni zullen de eerste vroege  uit Duitsland komen. Deze zijn voor 95 % geïrrigeerd en zitten op 
schema.  



 

 
  
 
KEN DE JUISTE MARKTPRIJS DANKZIJ POMMAK! 
 
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. 
POMMAK op de smart-phone : 



De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFENING ! 
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. Registreren 
op www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  Vlaams of via PCA. 
 
 

 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap in €/100 kg ex BTW op  4 juni 2019: Bintje: 25 - 28; Fontane: 30 - 32; 
Challenger: 30 - 32; Innovator: / 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  31 mei 2019: Bintje: 25; Fontane: 30; Challenger: 30.  
(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 19 Week 20 Week 22 Week 23 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 

 

 

220 – 250 
280 – 320 
280 - 320 

 

250 
300 – 320 
300 - 320 

 

250 - 260 
300 – 320 

300  

 

250 – 280 

300 – 320 

300 - 320 

 

↑ 

↑ 

↑ 

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 

290 - 310 
320 - 345 

 

300 – 325 

300 - 360 

 

305 – 245 

300 - 390 

  

↑ 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Bintje <345 OWG 

Fontane 

 

 

200 - 300 
250 - 300 

 

 

250 - 270 
300 

 

 

250 – 270 
300 - 320 

 

 

250 – 280 

300 - 320 

 

 

→ 

 
Duitsland 
Agria 
Fontaner 
Innovator/Ivor
y Russet 

 

300 – 315 
290 - 305 
310 

 

300 – 320 

300 - 310 

 

320 – 330 

310 - 320 

  

→ 

→ 

→ 

Groot-
Brittannië 

 

255.45 

 

262,94 

   

 

 
 
 
 
Termijnmarkt (bron Fiwap): EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en 

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 sluiting-Volumes-Open posities 

http://www.pommak.be/
mailto:info@absvzw.be


Juni 2019 32,00 31,50 31,00 31,40 31,20 0 969 

November 2019 12,10 12,00 12,00 12,20 12,00 0 5 

April 2020 16,50 16,30 16,30 16,10 15,60 117 2201 
 

 
Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie gelieve te kijken naar de 
“aardappelpraatje” op onze website: www.absvzw.be  
 
Guy Depraetere 
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