
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 14 maart 2023 (week 11) 
 

Nieuw seizoen staat voor de deur… 

Toestand op de markt 

Markt blijft rustig!  

Hoe zal de markt zich gedragen in het komende seizoen? 

Velen vragen zich af hoe we in het komende seizoen de vrije markt zullen moeten inschatten! Welnu, 

we zitten in een beduidend andere situatie dan het verleden..  

1. Pro: uitbreiding: Er zijn de contractprijzen die zeer sterk zijn gestegen en die kansen kunnen 

geven aan een rendabele teelt, ondanks de gevoelige kostenstijging.  

2. Contra: status quo of minder: 

• We merken een evenredige stijging van de seizoenpachten, waardoor we vaststellen 

dat de meerwaarde van de contracten doorgegeven wordt aan de 

verpachter/eigenaar, wat zeker niet de bedoeling is van de aardappelverwerkers. Dat 

de sofaboeren zouden weglopen met het nieuwe contractvoordeel is zeer bedenkelijk! 

De dure seizoenpachten kunnen een rem zijn voor de uitbreiding  van een aantal 

grootschalige telers. Er is ook de mestwetgeving en de verzamelvraagaangifte die 

strikter geworden zijn inzake de teelt- en de bemestingsverantwoordelijkheid. Dat 

maakt het er niet gemakkelijker op! 

• In het nieuwe GLB zit de teeltrotatie van 4 jaar verwerkt, wat zeker een ha zal 

schelen. Met de komst van Fontane riskeerden vele boeren zich op vandaag op 1 op 

3 jaar. 

• Er is ook de hoge graanprijs sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog, 

gecombineerd met de ideale uitzaaimogelijkheden met als gevolg een zeer groot 

areaal wintergranen. Het gevoel leeft bij de boeren dat er een waardig alternatief was 

voor risicohoudende teelten als aardappelen en groenten en dat heeft de 

verwerkende industrie onder druk gezet om de contractprijzen omhoog te trekken 

teneinde de telers meer te motiveren, dit zowel voor de groenten als de aardappelen. 



De prijs van het graan is wel over zijn hoogte heen maar blijft veel boeren een zeker 

vertrouwen geven. 

3. Conclusie? 

Als we dit opeen rijtje zetten kunnen we veronderstellen de verwachte grote areaalgroei, die typisch is 

bij een significante contractprijs stijging, vermoedelijk zal uitdraaien op een bescheiden stijging van het 

areaal met een paar %. 

Hoe de uiteindelijke ‘opbrengst’ uiteindelijk zal uitdraaien kunnen we natuurlijk niet voorspellen. Dat 

zal afhangen van de weergoden. De droge februari zorgde voor in elk geval voor een lage 

grondwaterdrempel, maar het blijft koffiedik kijken! Areaal is één zaak, de rest is het weer. 

Als het waterrijke zomer wordt kan het gebeuren dat we een totaal andere situatie krijgen met 

mogelijks overproductie en grote druk op de markt. Vroeger was dat 2 seizoenen op 3 vanaf nu 

misschien 1 op 3. Kans op een crash van de vrije markt was in het verleden nooit ver weg. 

Afwachten is de boodschap! 

  

 

 
 



 

  

 

 
 

 
Ken je de Whatsapp-aardappelstudieclub? Neen? Neem snel contact op met Mark Wulfrancke en 
sluit u aan! Zo ben je snel op de hoogte van actuele aardappelzaken, -prijzen of kan je vragen 
stellen! 
 

 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap in €/100 kg ex BTW op 14 maart 2023:  voor Fontane, Challenger: 30,0 en 
Bintje: 27,5 – 30,5. Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op 10 maart 2023: voor Fontane, 
Challenger: 30,0; voor Innovator: 31,0; voor Markies: 30,0 (voor de definitie Belgapomprijs 
zie http://belgapom.be/nl/belgapomnotering/) 
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Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 7  Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 

BelgiëBelgië 
Challenger 
Fontane 
Bintje 

 
300 
300 

275 - 305 

 
300 
300 

275 - 305 

 
300 
300 

275 - 305 

 
300 
300 

275 - 305 

 
300 
300 

275 - 305 



Nederland 
NAO Frites NEBEDE 
Export 
Veevoeding  

 
285 – 305 
225 – 240 

45 – 55 

 
285 – 305 
225 – 240 

45 – 55 

 
285 – 305 
225 – 240 

45 – 55 

 
290 – 305 
225 – 240 

45 – 55 

 
290 – 310 
225 – 240 

45 – 55 
Duitsland 
Fontane/Challenger 
Innovator 
Agria 

 

290 

305 

290 
 

 

290 

305 

290 
 

 

290 

305 

290 
 

 

290 

305 

295 
 

 

Frankrijk 
Fontane/Challenger 
Innovator 

 

300 

300 – 310 

 

 

300 

300 – 310 

 

 

300 

300 – 310 

 

 

300 

300 – 305 

 

 

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

verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 50 mm + : 
€/q 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 13/03 Sluiting-Volumes-Open posities 

April 2023 29,10 29,10 29,50 29,50 29,30 29,40 2.100 2.718 

Juni 2023 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 - 0 

November 2023 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 - 0 

April 2024 23,20 23,40 23,40 23,50 23,50 23,60 - 229 

 
 
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/

