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Vraag of
aardappelopbrengst
areaalkrimp opvangt

Proefrooiingen in de vijf belangrijke aardappellanden, Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland en Engeland tonen een variabel
beeld in opbrengst en kwaliteit. In Duitsland en België is de opbrengstverwachting
lager dan vorig jaar, in de drie andere landen hoger. Het is nog niet duidelijk of die
hogere opbrengst de afname van het areaal compenseert.

vreden. „Het product dat uit de grond komt,
is mooi. Het heeft een goede kwaliteit. Maar
vergeet niet dat de nagroei nog kan tegenvallen door vroeg slijten van het gewas. De stand
van het gewas is slechter dan vorig jaar deze
tijd.” Hij gaat ervan uit dat door de vroegere
afrijping de groei van de aardappelen in de vijf
landen is gestopt.
Victor Phaff is tevreden over de kwaliteit van
de aardappelen in Nederland. „De aardappels
zijn mooi groot en hebben een goed drogestofgehalte.” Door de snelle afrijping is het percentage grof in een aantal aardappellanden
dit jaar lager, zegt Romain Cools, algemeen
secretaris Belgapom. „Vorig jaar was de grofte
geen probleem, dit jaar komen er minder grove aardappelen op de markt. Er is meer diversiﬁcatie. Met een toenemende vraag vanuit de
verwerkingsindustrie kan dat druk geven op
de prijs.”
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Afgelopen zomer waren de verwachtingen
minder goed, zegt Victor Phaff, secretaris van
North-Western European Potato Growers
(NEPG). „De aardappelen zaten dit jaar later in de grond dan vorig jaar. De zomer was
koud, nat en donker. Het gewas heeft te weinig
zonuren gehad. Naast een natte periode hebben vooral het noorden van Nederland, België en Noord Frankrijk ook last gehad van de
droogte. Een andere belangrijke factor is het
areaal. Het areaal van consumptieaardappelen wordt 3 procent lager geschat dat in 2007
in de EU-5 landen.”
Het areaal in Nederland daalde van 72.000 hectare naar 69.000 hectare. Dit is een afname van
5 procent. In België en Duitsland zijn vooral
veel hectares vroege frietaardappelen verdwenen, terwijl de verwerking de laatste jaren
toeneemt. Deze twee landen leveren vooral in
juli en augustus de aardappelen voor de frietverwerkende industrie. Jan van Hoogen, commercieel directeur van Agrico, verwacht dat
het areaal verder krimpt in 2009. „De prijzen
voor consumptieaardappelen zijn laag, terwijl
de kosten van gewasbescherming, bemesting,
brandstof en pootgoed vrij hoog zijn. De gemiddelde kostprijs ligt rond 14 euro, terwijl de
prijzen lager zijn.”

Wanneer de consumptieaardappelen in de opslag liggen,
gaat de markt zijn werk doen.

Het seizoen startte het verkoopseizoen met
een aardappelprijs van tussen de 16 en 17 euro
per 100 kilo. Toen de vroege en middenvroege
aardappelen op de markt kwamen, zakte de
prijs al snel naar 7 euro. Of de prijs stijgt naar
een hoger prijsniveau, is volgens Kees Maas
van DCA-Markt afhankelijk van de exportmogelijkheden. „Bij minder export is het aanbod
te hoog en zakt de prijs. Ik verwacht dat de

gemiddelde prijs dit jaar tussen 7 en 13 euro
uitkomt.”
Ook Cools noemt de export een belangrijke
factor. „Vorig jaar zijn veel aardappelen naar
Algerije geëxporteerd, dat is dit jaar niet mogelijk. De consumptie van aardappelen neemt
toe, misschien wel omdat de rijst duurder is
geworden. Die markt groeit. Ik ben positief gestemd en ik verwacht dat de markt zijn werk
gaat doen zodra alles is ingeschuurd.”
De Bruijne vindt het geen verrassing dat de
vroege aardappelen op een hoog prijsniveau
zijn gestart. „De markt zal zijn weg moeten
zoeken. Zodra de opbrengst achter de planken
ligt, verwacht ik dat de prijs stabiliseert om
daarna op een hoger niveau uit te komen. De
vraag uit de verwerkende industrie is groot.”
Ook Phaff zegt dat de handel pas gaat beginnen als de oogst voorbij is en de aardappelen
zijn opgeslagen. „Ik verwacht een stabiel aardappeljaar. De komende weken is er voldoende
aanbod. Uit de verwerkende industrie verwacht
ik een toenemende vraag. De NEPG verwacht
dat de prijzen voor consumptieaardappelen
voor de verwerkende industrie zich boven de
10 euro per 100 kg zullen handhaven. Dit om
te voorkomen dat telers naar andere gewassen
overschakelen en een verdere areaalafname
zich niet zal herhalen in 2009. Als alles is gerooid, is meer bekend over de vraag of de oogst
in de vijf belangrijkste aardappeltelende landen de areaalkrimp heeft opgevangen.”

Verwachting
Uit eerste proefrooiingen blijkt dat in Nederland de hectareopbrengst hoger is dan vorig
jaar. Meeuw de Bruijne, voorzitter van de
handelscommissie van Verenigde Telers Akkerbouw (VTA), verwacht een gemiddelde
opbrengst. Over de kwaliteit is De Bruijne te-
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