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Een sector in expansie

• BE aardappelproductie groeit sneller ten opzichte 
van Europese concurrenten

• BE in top-6 EU aardappelproducenten: 7,5% EU 
productie

• Aardappelen wordt steeds meer specialisatie: na 
NL hoogste aandeel in bouwplan 

• Geen Europese marktordening voor 
consumptieaardappelen: toch oplossingen voor 
volatiliteit op niveau van de teler!

• Aardappelen vormen met 53% van de 
productiewaarde (2015) de voornaamste 
akkerbouwproductgroep in Vlaanderen
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Een sector in expansie

• De internationale aardappelhandel is beperkt: 
slechts 6% van de mondiale oogst wordt 
internationaal verhandeld

• Aardappelen zijn het enige belangrijke 
akkerbouwproduct dat in Vlaanderen een 
groter areaal inneemt dan in Wallonië

• Steeds meer creatie van toegevoegde waarde: 
verwerkte producten (chips, frieten,…) 
verdringen de consumptieaardappel

• Sterk groeiende verwerkende sector
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Bron: Vlaamse overheid “dashboard aardappelen”

Evoluties op Belgisch/Vlaams niveau
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Bron: Vlaamse overheid “dashboard aardappelen”

Belgische export van aardappelen en aardappelproducten
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Bron: Vlaamse overheid “dashboard aardappelen”



Focus op de aardappelsector 
Sterktes

• Toenemende specialisatiegraad bedrijven

• Hoge productiviteit
- zeer geschikt klimaat en bodem=> hoge opbrengsten
- aanwezigheid onderzoekscentra –hoog niveau technische kennis 

• Aanwezigheid (en ook nieuwe investering) goed uitgeruste 
bewaarplaatsen

• Aanwezigheid van sterke afzetstructuren
=> zeer competitieve handel en verwerking

• Mogelijkheid om prijsrisico voor de teler af te dekken

voornamelijk met contracten: vlot toegankelijk
in beperkte mate aardappeltermijnmarkt

• Weinig afhankelijk van GLB-steun: marktgerichte sector door
aanwezigheid van performante verwerkende bedrijven met hoge 
graad van specialisatie

• Flexibele beschikbaarheid van seizoensarbeid

• Mogelijkheid fiscale taxatie via barema’s
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Focus op de aardappelsector

ZWAKTES

• Gebrek aan comparatief schaalvoordeel bij productie
– Relatief kleinschalige productiebedrijven

=> problemen naar het efficiënt inzetten van mechanisatie

– Versnipperde percelen
=> efficiënte uitbating wordt belemmerd

• Erosieproblematiek
=> in bepaalde delen van Vlaanderen

• Risicoteelt nitraatresidu (MAP)

• Fyto-sanitaire druk neemt toe (vruchtwisseling?)

=> nematoden, phythopthora,…

• Grote afhankelijkheid van beschikbaarheid 
gewasbeschermingsmiddelen: EU kaderrichtlijn water
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BEDREIGINGEN voor de aardappel-

sector van morgen

• Stijgende concurrentie
Duitsland, Frankrijk, Nederland, het VK en Polen zijn eveneens 
grote producenten

• Toenemend protectionisme (Brexit, Trump) is bedreiging voor 
exportafhankelijke sector

• Toenemende concurrentie voor grond
Vlaanderen kent toenemende druk op grond (hoge grondprijzen)

• Steeds toenemende prijsdruk vanuit de retail
grotere eisen naar producenten en verwerkers zonder bijkomende 
vergoeding

• Beperkingen inzake inzetbaarheid productiefactoren: 
GBM, water, bemesting (MAP6)

• Weinig uniformiteit en transparantie in ontvangstvoorwaarden -
Gebrek aan vertrouwen

• Productiekosten per ha en per TON stijgen: toenemende 
kapitaalsinzet
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KANSEN voor de aardappel-

sector van morgen

• GLB 2020 wil inzetten op betere onderhandelings-
positie van de producenten via PO’s

• Groeimarkt door wereldwijd stijgende vraag
=> vooral stijgende vraag naar verwerkte producten 
buiten Europa (exportkansen)

• Inzetten op product-innovatie en kwaliteitsverbetering

• Sterke handel en verwerkende sector 
=> export neemt verder toe. België is na Nederland de 
grootste verwerker van aardappelen in de EU

• Toepassing precisie-landbouw in de aardappelteelt

• Inzetten op georganiseerde aanpak promotie en 
export: noodzaak goede beleidsomkadering!!
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KANSEN voor de aardappel-

sector van morgen
• Verder toenemende productie op minder maar meer 

gespecialiseerde landbouwbedrijven

• Verscherpte aandacht voor fytosanitaire problemen 
noodzakelijk (belang van vruchtwisseling!)

• Samenwerkingsvormen tussen landbouwers
kunnen leiden tot efficiëntere investeringen, een 
gezamenlijke aanpak in commercialisatie en 
risicobeheer

• Samenwerking in de keten: kan nog leiden tot een 
verdere toename van de toegevoegde waarde

• Inzetten op een verdere versterking van de 
competitiviteit (o.m. via Vlif steun)

• Slimmer boeren met cijfers
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Slimmer boeren met cijfers

 

Sneller inzicht in cijfers
bedrijfsniveau

sectorniveau

Rendabiliteitsbarometers

Data-uitwisseling  
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Gezocht:

De aardappelteler van morgen

Functiecriteria:

• Gespecialiseerd

• Toenemende diversiteit binnen specialisatie: 
commercialisatie, teelttechniek, niches

• Eerste schakel in dedicated supply-chain

• Precisie-landbouwer op basis van smart 
farming

• Slimmer boeren met cijfers: overwaakt
kostprijs en spreidt risico
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Kandidaten of vragen ?


