
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 14 april 2021  (week 15) 

 
Het oude en het nieuwe seizoen! 
 
 
Poten van aardappelen 
Na een onderbreking van 2 weken kan men terug de draad opnemen en zal het grote plantseizoen 
kunnen starten. Het moet niet gezegd dat men lang genoeg moet wachten tot de grond goed 
opgedroogd is. De bodem is nog zeer vochtig. 
 
Bio-aardappelen 
Men meldt dat er nog vrij veel bio-aardappelen in voorraad liggen. Hier is het probleem dat er 
nauwelijks bio-aardappelen naar de frietindustrie gaan en dat bijgevolg de bio-aardappelen naar de 
versmarkt moeten. Hier is dan weer de afzet beperkt en ingenomen door vaste leveranciers. Met 
andere woorden in de bio moet je op voorhand de afzet afspreken zo niet dreigt men er te blijven 
mee zitten of zal je de markt verstoren als ze aan dumpingprijzen gepresenteerd worden. 
Daarnaast zijn de rassen die in de Bio gebruikt worden niet gewenst in de gangbare wereld op een 
Agria na. 
 
Stocks in België 

PCA/Fiwap zijn naar buiten gekomen met de voorraadcijfers. Ook nu komt men uit op 
dezelfde cijfers dan al eerder vermeld in voorgaande praatjes. 
De voorraad is vergelijkbaar met 2020, maar ligt wel 20 % hoger (350 000 ton) dan de 5 
voorbije seizoenen. Door het feit dat de voorraad vooral uit contracten bestaat (in 
Vlaanderen: 68 % en in Wallonië: 80 %) blijft de markt zeer kalm met zeer weinig 
bewegingen en lage prijzen. 
Er liggen nog amper 100 000 ton Bintje, waarvan 1/3e vrij. Challenger en Innovator zijn nog 
goed voor elk 90 000 ton en die liggen vooral in Wallonië en zijn meestal oner contract. Door 
het feit dat er zo weinig Bintje zijn worden deze nogal eens vervangen door Challenger. 
De vraag is natuurlijk welk effect dat deze stocks hebben op de markt. Door het hoge 
aandeel contractaardappelen moeten de aardappelverwerkers minder de markt op en dat 
zal negatief inwerken op het marktevenwicht. Voor Bintje ligt het wat anders omdat er daar 
weinig aanbod van is en toch zien we hier geen effect op de prijs; In het begin van het 
seizoen was dat wel aanwezig maar de Corona heeft daar een stokje voor gestoken en 
daarna is het niet echt meer goed gekomen. 
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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  13 april 2021: voor Fontane: 5 à 7,5, Challenger: 5 
à 7,5 en Bintje: geen notering. Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  9 april 2021: voor 
Fontane: 5, Challenger: 6 euro, voor Bintje: / euro. (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). 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 15 

BelgiëBelgië 
Bintje,  
Fontane 
Challenger 

 

75 

75 

75 

 

NC 

NC 

NC 

 

NC 

50 – 60 

50 - 60 

 

NC 

50  

50 - 65 

 

 

50 - 75 

50 - 75 
Nederland 
NAO Frites NEBEDE 
NAO Frites andere 
Veevoeding 
VTA Frites 

 

75 -85 

55 – 65 

27,5 – 35 

/ 

 

72,5 -85 

55 – 65 

25 – 32,5 

 

70 – 82,5 

55 – 60 

25 – 32,5 

 

 

 

60 – 85 

52,5 – 60 

25 – 32,5 

Duitsland 
Fontane/Agria 

Challenger 
Andere 

 

72,5 – 82,5 

82,5 – 87,5 

82,5 – 87,5 

 

67.5 – 72,5 

72,5 – 77,5 

77,5 – 82,5 

  

62,5 – 67,5 

67,5 – 72,5 

67,5 – 72,5 

 

 

Frankrijk 
Fontane/Challenger 
Andere (Bintje) 

 

50 – 75 

50 - 75 

 

50 – 75 

50 - 75 

 

50 – 60 

50 - 70 

 

50 – 60 

50 - 60 

 

50 – 60 

50 - 60 

 
 

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


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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 06/04 07/04 08/04 09/04 12/04 sluiting-Volumes-Open posities 

April 2021 6,10 6,50 6,90 7,20 7,10 125 2.825 

Juni 2021 7,70 8,40 9,40 9,70 9,30 200 458 

November 2021 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 - 25 

April 2022 17,20 17,00 17,20 17,30 17,20 375 2.090 

 
 
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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