
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 25 juli 2017  (week 30) 

 
Prijzen in vrije val! 
 
Terwijl telers nog even wachten om de vroege aardappelen te rooien teneinde ze nog een beetje te 
laten bijgroeien en de schattingscommissie de tijd te geven om langs te komen om de droogteschade 
op te meten, zijn de marktprijzen sterk dalend. Momenteel worden Duitse vroege massaal ingevoerd 
en is de rooi van de Belgische ook volop opgestart. We vragen ons af of de telers een vergoeding 
zullen krijgen voor de te weinig geleverde contractaardappelen als op dat ogenblik de marktprijs 
lager is dan de contractprijs?? Dit is nu de omgekeerde situatie dan vorig jaar. De kopers verrijken 
zich omdat ze nu op de vrije markt goedkopere aardappelen kunnen kopen. Wat concluderen we 
hieruit: het boertje is steeds de sigaar. Laten we toch werken om deze situatie recht te zetten en op 
zijn minst de situatie van onze buren over te nemen.  
Opmerkelijk is dat bepaalde streken zeer droog blijven (zuiden van West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen). We zien hier ook dat de aardappelen nu sterk beginnen te lijden van de droogte. Nu en 
dan eens 5 l brengt absoluut geen soelaas. Hier wordt gevreesd dat de opbrengst sterk zal beginnen 
te lijden van de droogte. Dit staat in sterk contrast met de andere regio’s én landen waar men hoge 
opbrengsten verwacht. 
Opmerkelijk bij doorrijden van West-Vlaanderen is ook dat er nu nog zeer veel percelen in volle bloei 
staan. Zijn dat zeer laat geplante percelen of is dat een sterke doorwas? Opgelet bij doorwas 
behandelen vanaf 35 mm. 
 
Oproep aan de telers van vroege aardappelen: als je vroege verkoopt zet dan de prijzen op 
POMMAK zodat we de prijzenmarkt kunnen volgen. 
De marktprijs voor de vroege zit momenteel tussen de 14 en de 16 euro per 100 kg. In feite reeds 
onder de contractprijzen die rond de 17 à 15 euro draaien. 
VERGEET NIET DE SCHATTINGSCOMMISSIE TE LATEN KOMEN ALS HET VERLIES GROTER IS DAN 30 % 
OVER GANS DE TEELT! 
 

 
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. 
 

http://www.pommak.be/


 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap ex BTW op  25 juli 2017: enkel vroege: 14 – 16 euro/100 kg 
Belgapomprijs ex BTW op 21 juli 2017: vroege: 17,5 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 26 Week 27 Week 29 Week 30 Tendens 

België 
Bintje/Chall 

Fontane/Markies 
Vroege 

 

 
250 
250 

 
250 
250 – 275 
 

 
/ 
/ 
180 - 200 

 
 
 
140 - 160 

         
 
  

Nederland 
Goes Ind zand 

Industr  klei 
VTA 

 
250 – 280 
250 – 290 

 
250 – 280 
/ 

 
/ 
/ 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

 

 
250 – 260 
 

 
/ 

 
/ 

  
 

Duitsland  
Fontane 
Zorba 
Vroege 

 
260 – 265 
265 – 270 
250 

 
/ 
/ 
200 - 210 

 
/ 
170 
150-160 
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Groot-
Brittannië 

 
205,51 

  
/ 

  

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

50 mm + : 

 18/07 19/07 20/07 21/07 24/07 : Volumes-Open posities 

November 2017 13,00 12,10 10,80 10,80 10,80 - 33 

April 2018 13,30 13,10 12,50 12,60 12,00 328 3.892 

Juni 2018 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 - 2 

April 2019 14,80 14,80 15,00 15,00 14,80 25 83 

 

Pootgoedverkoop: licht stijgend 
Voor levering Bintje maart 2018: 
kaliber 28 - 35:  66 - 68 euro 
kaliber 35 - 45:   +/- 44 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/

