
 

 

 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 7juli 2020  (week 28) 

 
Da aardappelen groeien als paddestoelen! 
 
Einde van de droogte 
Dankzij een goed ontwikkeld wortelgestel kunnen de aardappelen zich met de huidige regenbuien 
snel ontwikkelen. Ook voor deze week krijgen we een goede portie regen waardoor het gewas al 
minstens tot augustus zal kunnen doorgroeien. Met relatief lagere zomertemperaturen is het klimaat 
overigens optimaal. 
 
Verwachte opbrengst 2020 
Vanuit de NEPG (Nord-European Potatogrowers) zijn de areaalcijfers van de 5 deelnemende landen 
binnen gekomen. We merken dat er geen vermindering opgetekend is met uitzondering voor 
Nederland en Groot-Brittannië waar het areaal met 2,4 % en 1,6 % resp. is verminderd tov vorig jaar. 
In België is het status quo, maar de toename komt vooral van Duitsland en Frankrijk. We mogen 
natuurlijk niet vergeten dat we in 2019 een absoluut areaalrecord neerschreven. De droogte van 
2019 bracht nog soelaas, maar als we dit jaar evolueren naar een ‘normale’ opbrengst zal een kind 
snappen dat we afstevenen op een grote opbrengst, die afgestemd was op een afname van vóór de 
Corona-crisis. De vraag is of de verwerkende industrie al zijn oude marche heeft teruggevonden. Het 
antwoord hierop ligt voor de hand: neen! Bovendien hebben we voor 2020 nog een erfstuk van de 
productie 2019: een grote voorraad oude aardappelen, wat betekent dat we minstens één maand 
afname verliezen in het jaar 2020. 
Spijtig om het zeggen, maar het ziet er niet goed uit. Het areaal kennen we, de opbrengst moeten we 
schatten, maar die zal minstens gemiddeld zijn. In die rekening gaan we in de richting van 3 miljoen 
ton aardappelen in overschot in het NEPG-gebied. We zitten net onder het niveau van 2017, maar de 
vraag is of de industrie haar capaciteit van vóór de Corona al zal terug ingehaald hebben zonder 
rekening met de erfenis van 2019. 
 
 

EU 5 CONSUMPTION POTATOES – zonder pootgoed  of 

Starch) NEPG   
1 July 2020      

 2019 2020 actueel/ 
laatst jaar 

5-j 
gemidd 

2020 vs 5-j 
gemidd 

5-jaarlijks gemiddelde   563.165  563.165       

5-jaarlijks gemiddelde 

variatie 3,3%  0,5%        

Totaal 618.023  621.148  0,5%  596.081  4,2%  

Belgium 97.103  97.947  0,9%  95.289  2,8%  



 

 

Germany 186.000  189.700  2,0%  178.620  6,2%  

France 152.720  154.900  1,4%  143.170  8,2%  

Netherlands 78.900  77.000  (2,4%) 76.330  0,9%  

Great Britain 103.300  101.601  (1,6%) 102.671  (1,0%) 
 

Markt 
De markt van Challenger en Bintje lijkt stilgevallen, alleen Fontane blijft genoteerd. 
De prijzen van de vroege dalen verder ondanks een dalend aanbod: De gepondereerde prijs 
voor vroege handgeraapte aardappelen op de veiling REO op maandag 6 juli bedroeg 20 cent per kg. 
Er werd 32 ton aangevoerd.   
 

 03 juni 08 juni 15 juni 22 juni  29 juni 6 juli 

Prijs (€/kg) 1,14 0,83 0,49 0,34 0,25 0,20 

Aanvoer (ton) 14 14 23 30 19 32 

 

  
 



 

 

 
 
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 7 juli 2020: 2,5 à 3,0 euro voor Fontane. 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  4 juli 2020: geen noteringen (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  
 
 

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


 

 

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

€/ton Week 24 Week 25 Week 27 Week 28 Tendens 

België 
Bintje,  
Fontane 
Challenger 

 

30 à 50 

 

30 à 50 
 

25 à 35 
 

 

25 - 30 

 

Nederland 
NAO Frites NEBEDE 
NAO Frites andere 
NAO Export 
VTA Frites 

 

GN 

GN 

30 - 35 

 

GN 

GN 

30 - 35 

 

GN 

GN 

30 - 35 

 

GN 

GN 

30 – 35 

GN 

 

Frankrijk 
Bintje 

Fontane 
Andere 

  

3 

3 

3 

 

/ 

/ 

/ 

  

Duitsland 
Fontane/Challenger 
Innovator 

   

/ 

/ 

  

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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 29/06 sluiting-Volumes-Open posities 

Nov. 2020 6,70 6,60 6,60 6,20 6,20 6,40 - 2 

April 2021 10,30 9,90 9,00 8,90 8,80 8,10 3.350 3.820 

April 2022 14,80 14,80 14,80 14,80 14,60 14,80 - 29 
 

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/

