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Aardappelmarkttoestand op dinsdag 19 mei 2021 

 
Stijgende trend gebroken: in Vlaanderen, 9 % minder aardappelen! 
 
Voorlopige areaalcijfers voor Vlaanderen 

Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) 43164 

Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) 6113 

Aardappelen (pootgoed) 1376 

Eindtotaal 50653 
Als we dit vergelijken met vorig jaar (historisch record) betekent dit wel 9 % minder. Dit is zeer 
opmerkelijk en bevestigt de steekproeven van PCA eerder dit voorjaar. Toen konden we dit niet 
geloven! Welnu, het blijkt bewaarheid! De cijfers kunnen nog licht veranderen, maar het verleden 
leert dat die cijfers nog slechts heel miniem wijzigen. Het opvallendste zijn de vroege aardappelen 
die zelfs met 30 % verminderen en dat is toch iets dat door de industrie gestuurd wordt. Zij bepalen 
grotendeels door de contractaanbieding hoeveel vroege er kunnen geplant worden. De daling van de 
late variëteiten is beperkter rond de 4 %.  
De vraag is natuurlijk wat Wallonië doet! Die cijfers zijn nog niet bekend. Als ze echter in de lijn liggen 
van de ons omliggende landen, waar gemiddeld er ook dalingen gemeld worden - exacte cijfers zijn 
nog nergens met zekerheid gekend – zouden we in België voor een historische areaalvermindering 
staan. Hiertegenover staat wel een industrie die alsmaar uitbreidt, zij het met een ‘Corona’-
onderbreking van anderhalf jaar. 
 
Toestand in de buurlanden (NEPG) 

België - 4,1 % * 

Duitsland - 5 %  

Frankrijk - 4,1 % 

Nederland - 4,9 % 
*Dit waren voorlopig geschatte cijfers voor BE 

Stel dat de aardappeloppervlakte gemiddeld daalt met 5 % in de NEPG-landen zal dat een beduidend 
gevolg hebben voor de markt. Enkel een goede tot zeer goede opbrengst zou nog kunnen leiden tot 
een marktoverschot, maar als we terug een droge zomer krijgen zouden we normaliter afstevenen 
op een jaar met weinig overschot én goede prijzen. 
Het belooft dus een spannend jaar te worden! We kijken er naar uit! 
 
Wat doet de markt? 
De markt is vast met een grotere vraag dan het aanbod voor Fontane en een evenwicht voor Bintje 
en Challenger. Dit zorgt voor vaste prijzen. 
 
De eerste nieuwe patatjes zijn aangekomen! 



De gepondereerde prijs voor vroege handgeraapte aardappelen op de veiling REO op maandag 17 mei 

bedroeg 128 cent per kg. Er werd 6 ton aangevoerd. Hierna volgen de prijzen voor de klasse Extra. 

Prijzen in cent/kg +50 mm -50 mm Kriel 

Gewassen Rode Eersteling 243 219 14 

Gewassen Witte 128 tot 144 74 tot 79 101 

 
 
 
 

 



 
 
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  16 mei 2021: voor Fontane: 10,0, Challenger en 
Bintje: geen notering. Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  12 mei 2021: voor Fontane: 
10, Challenger: 10, voor Bintje: 7. (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/
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 
€/ton Week 16 Week 17 Week 18 Week 20 
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Nederland 
NAO Frites NEBEDE 
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Termijnmarkt (bron Fiwap): EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en 

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 17/05 afwikkeling-Volumes-Open posities 

Juni 2021 11,70 11,60 11,70 11,70 10,90 10,90 125 576 

November 2021 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 - 30 

April 2022 17,20 17,20 17,40 17,30 17,60 17,70 925 2.419 

April 2023 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 - 0 

 
 
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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