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Verbeterde afzet van hoeveaardappelen  

Project uitgevoerd in de grenslandregio Waasland  

 met de steun van Leader 



Beste aardappelteler, 

 

De teelt van aardappelen is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Het areaal is gelei-

delijk uitgebreid en het rassenpallet is zeer divers geworden. 

Het grootste deel van de Vlaamse consumptieaardappelen worden geteeld voor 

verwerking tot (diepvries)friet en andere aardappelproducten. De rest wordt ge-

teeld voor de versmarkt.  

Het segment van de tafelaardappelen bevat een waaier aan rassen: vroegrijp of 

laat, vastkokend of bloemig en al dan niet frietgeschikt. Het is een hele uitdaging 

om het jaar rond een kwaliteitsvol product aan de consument te kunnen aanbie-

den. Gelukkig weet de consument deze inspanningen te waarderen. Thuisverkoop 

zit in de lift. De korte keten wordt gewaardeerd.  

Door rechtstreeks bij de boer te kopen maakt de consument een duurzame keuze 

en aan een eerlijke prijs. Het is aan u om de consument te verwennen met een pro-

duct van eigen bodem, waar zeer veel kennis en aandacht aan besteed wordt. Deze 

brochure kan daartoe bijdragen. 



 

Inhoud 

 

Regelgeving 

Product 

Verpakking  

Verkooppunt 

 



Regelgeving 

 

FAVV 

Iedereen die een activiteit uitoefent in de primaire productie (veeteelt, land- en tuinbouw, 
akkerbouw, fruitteelt…) moet gekend zijn bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de 
voedselketen (FAVV) en dus geregistreerd zijn als primaire producent, zowel hobbyisten als 
professionelen. 

Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen is registratie niet nodig. Deze gevallen worden be-
schreven in het KB van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkennin-
gen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. 

Professionelen in de primaire sector mogen hun producten (aardappelen, maar ook fruit, 
groenten, rauwe melk, kruiden, …) verkopen aan andere operatoren (verwerkingsindustrie, 
restaurants, detailhandels…) of rechtstreeks aan de consument, zonder dat ze dit als extra acti-
viteit in de voedselketen moeten melden. Hiervoor volstaat hun registratie als primaire produ-
cent. Ook de verkoop via een automaat valt onder deze regeling. 

Het FAVV kan geen onderscheid maken tussen primaire producenten die hun producten verko-
pen aan de industrie en zij die de producten verkopen rechtstreeks aan consumenten 
(hoeveverkopers). Primaire producenten zijn dus allemaal potentiële hoeveverkopers. 



Niet zelf geproduceerd? 

Hoeveverkopers die producten aanbieden die ze niet zelf geproduceerd hebben, maar zelf heb-
ben ingekocht, moeten dit aangeven bij het FAVV. 

 

Verwerken? 

Als operatoren er voor kiezen om hun producten eerst te bewerken of te verwerken alvorens 
ze te verkopen, moet dit ook aangegeven worden bij het FAVV. Het zijn dan immers niet louter 
hoeveverkopers, maar ook hoeveproducenten. Een hoeveproducent is bijvoorbeeld iemand die 
rauwe melk verwerkt tot zuivelproducten of iemand die confituur maakt van het zelf geteeld 
fruit.  

Op de meeste verkooppunten worden aardappelen onbewerkt verkocht, maar wie ervoor zou 
kiezen om aardappelen geschild of versneden te verkopen, moet zich bij het FAVV melden als 
hoeveproducent.  

 

Bron: FAVV. Voor meer informatie : http://www.favv.be/professionelen/hoeveverkoop/ 

http://www.favv.be/professionelen/hoeveverkoop/


Handelswetgeving 

Volgens de handelswetgeving ben je een handelaar als je producten van 
collega’s inkoopt voor verkoop, ingrediënten aankoopt (bijvoorbeeld voor 
bereidingen) of producten verkoopt die secundair worden bewerkt.  

Ben je volgens die wetgeving handelaar, dan moet je je bijkomend inschrij-
ven bij de KBO (de kruispuntbank) als ‘handelaar in levensmiddelen’. 
 
Verkoop je enkel eigen, onbewerkte producten, dan val je niet onder de 
handelswetgeving.  



Ruimtelijke ordening 

Wie wil starten met een hoevewinkel of wie een automaat wil zetten, contro-

leert best eerst even de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Er wordt immers een 

verschil gemaakt tussen agrarisch gebied en landelijk woongebied. In landelijk 

woongebied mag er meer. In agrarisch gebied mag je enkel boeren, maar een 

hoevewinkel en landbouweducatie zijn toegelaten.  

Hoevewinkel 

Er is wettelijk geen definitie van het begrip hoevewinkel. Wat onder een hoeve-
winkels valt, wordt eerder gemeentelijk bepaald. De hoevewinkel moet wel 
hoofdzakelijk (meer dan 50 %) eigen producten verkopen en verbonden zijn aan 
een actief landbouwbedrijf. De hoevewinkel moet ook in verhouding zijn tot het 
bedrijf, maar de definitie naar oppervlakte is niet duidelijk.  

Automaat 

Voor de plaatsing van een automaat is soms een vergunning van de gemeente 

nodig. Als de automaat aan de openbare weg staat, legt de gemeente soms de 

aanleg van parking of verlichting op. Dergelijke zaken zijn vergunningsplichtig. 



Etikettering  

Verkoop je iets voorverpakt, dan is een etiket altijd verplicht. Met ‘voorverpakt’ wordt bedoeld, dat men de verpakking 
moet beschadigen om aan het product te komen.  

Er zijn verschillende manieren om te verpakken, maar opmerkelijk is het verpakken in een zakje. Doet men het product in 
een zak met één knoopje, dan wordt dit niet beschouwd als voorverpakt. Doet men er twee knoopjes in, wordt het wél 
beschouwd als voorverpakt, want de klant krijgt het niet open zonder de verpakking te beschadigen. In dat geval is een 
etiket verplicht.  

Op het etiket van hoeveaardappelen moet het volgende komen: naam product, netto gewicht (zonder verpakking) en 
contactgegevens.  
 
FOD economie en het FAVV doen de controles. FOD Economie controleert onder andere het gewicht. De controles zijn 
strikt. Een verpakking moet altijd minstens het gewicht bevatten dat het aangeeft. 



Product 

 

Welke aardappelen? 

Tot voor enkele jaren was de keuze voor een passend ras 
eenvoudig. Bintje werd door de consument als tafelaard-
appel (gekookt) én als frietaardappel gewaardeerd. De 
afgelopen jaren voltrok zich echter een verschuiving. 

Het merendeel van de consumenten geeft ondertussen 
de voorkeur aan vastkokende aardappelen, terwijl Bintje 
bloemig is.  

Tegelijkertijd heeft Bintje veel van zijn opbrengstpotenti-
eel verloren omwille van zijn gevoeligheid voor droogte, 
doorwas, ziekten en plagen (aaltjes). Onder de frietaard-
appelen zijn er momenteel rassen die hogere opbreng-
sten combineren met een betere bakkwaliteit. 



Rassen 

 

Artemis is een vroegrijp vrij vastkokend ras met een mooie opbrengst en sortering. Zijn onderwatergewicht ligt meestal wat 

lager wat een redelijke smaak na koken en een goede frietkleur oplevert. Vooral zijn mooie knollen springen in het oog. 

Alegria is een middenvroeg ras, zowel bestemd voor friet (industrie) als voor versmarkt. Qua kooktype zit Alegria tussen 

Charlotte (vastkokend) en Bintje (bloemig). Opvallend zijn de mooie, blanke knollen. 

Jelly is een laat ras met hoge opbrengst en (te) grove knollen. Het ras heeft een iets lager onderwatergewicht en soms mati-

ge frietkleur, maar een (zeer) goede smaak na koken. 

Bintje is een dubbeldoelras met goede kook en frieteigenschappen. Het ras is gevoelig voor droogte, doorwas en aaltjes 

waardoor de opbrengst en sortering kan tegenvallen. 

Challenger kennen we als frietras voor de verwerking. Voor thuisverkoop misschien iets te melig/bloemig. Dit ras vertoont 

weinig schurft en vormt mooie regelmatige knollen met een mooi uitzicht en een goede wasbaarheid. 

Victoria is een dubbeldoelras met matig onderwatergewicht. De frietkwaliteit is uitstekend en de smaak na koken is goed. 

Ook het uitzicht en de regelmaat van vorm maken dit ras geschikt voor thuisverkoop. 

Charlotte is een vrij vroeg ras met vastkokende eigenschappen. Zijn sortering en onderwatergewicht moeten nauwlettend 

in het oog gehouden worden om problemen met overmaten, bloemig koken en grauwverkleuring tegen te gaan. 

Nicola is een vastkokende aardappel die iets later rijp is dan Charlotte. Nicola smaakt iets zoeter. 

Annabelle is een vroege vastkokende aardappel met mooie langovale knollen die zich uitstekend lenen voor thuisverkoop. 



Teelttechniek 

 

Vervroegen 

Om zo snel mogelijk nieuwe aardappelen te kunnen verkopen, is vroeg planten de bood-

schap. Dat kan in een serre met vocht– en warmtevoorziening of buiten. Bij teelt in 

open lucht moet er rekening gehouden worden met kans op vorstschade. Er kan afge-

dekt worden met gaatjesplastiek of vliesdoek. Als het vorstgevaar geweken is, kan de 

plastiek eraf. Let wel op voor aardappelziekte onder de plastiek! Kies voor grote poter-

maten. Ze hebben doorgaans meer reserves in het vroege voorjaar. Pootgoed snijden 

stimuleert de vorming van een extra kiem en geeft de teelt een voorsprong. Hierdoor 

kan tot 7 dagen vroeger geoogst worden. 

Bemesten 

Stem de stikstofbemesting af op het ras. Overmatige loofgroei vertraagd de knolzetting. 

Schenk voldoende aandacht aan de kaliumbemesting voor een goede kwaliteit. 

Bewaren 

Om aardappelen gedurende langere tijd te bewaren, moeten ze velvast zijn. Controleer 

sortering, smaak en onderwatergewicht vooraleer het loof te vernietigen. Eens het blad-

apparaat afgestorven is, kunnen opbrengst en kwaliteit niet meer beïnvloed worden.  



Verpakking  

Een uitstekend product komt nog beter tot zijn recht in een passende verpakking. Specifiek voor de thuisverkoop van 

aardappelen stellen zich twee vragen: welk volume van verpakking dient er gekozen te worden en welk verpakkingsma-

teriaal geniet de voorkeur? 

Consumenten willen enerzijds niet te vaak naar een winkelpunt, maar anderzijds willen ze ook geen te grote volumes. 

Grote verpakkingen wegen veel en de aardappelen gaan veel te lang mee. Ze worden bij de consument immers bewaard 

in suboptimale omstandigheden, wat de kwaliteit niet ten goede komt. Een divers aanbod van volumes biedt voor elk wat 

wils. Overweeg verpakkingen van 5, 10 en/of (20)25 kg. 

Niet alleen het volume van de verpakking is belangrijk. Ook het verpakkingsmateriaal bepaalt in belangrijke mate of con-

sumenten tevreden klanten zijn en blijven. Een netverpakking is ideaal voor de aardappelen (want laat verluchting toe) 

en is ook licht, maar de consument waardeert het niet dat de koffer van de wagen of de fietstas stoffig wordt na 

transport van een zakje aardappelen. Verpakkingen in plastic, papier of karton zijn mogelijk, maar hebben allen voor- en 

nadelen. 



Inrichting van het verkooppunt 

Sommige hoeveverkopers kiezen voor een winkelformule (al dan niet aangevuld met 
andere producten van de eigen hoeve of producten van collega-telers). Anderen kiezen 
voor het gemak van een automaat. En nog anderen organiseren de verkoop zonder bij-
komende infrastructuur. 

Welke formule er ook gekozen wordt, elke hoeveverkoper van aardappelen is gebaat bij 
een tevreden klant. Wees bereid om het de consument naar de zin te maken. Besteed 
voldoende aandacht aan de inrichting van het bedrijf en/of het verkooppunt.  

Voor veel hoeveverkopers ligt het niet voor de hand om zelf de juiste keuzes te maken in 
verband met het verkooppunt. Het is een aspect waar ze vaak niet mee vertrouwd zijn. 
Bovendien dreigt het gevaar van bedrijfsblindheid: men maakt keuzes omwille van be-
paalde (soms persoonlijke) redenen. Eigen keuzes worden niet altijd kritisch geëvalu-
eerd. 

Ga eens naar de supermarkt en bekijk het schap van de aardappelen! Steek je licht op bij 
collega hoeveverkopers of vraag aan jouw klanten hoe je hun aankoopbeleving nóg aan-
genamer kan maken.  



Maak werk van een vroege teelt! De eerste, 

nieuwe patatjes worden sterk gewaardeerd! 

Doe kennis op over rassen en teelttechniek! 

Het PCA staat voor je klaar! 

Bied diverse rassen aan! Bloemig en vastkokend! 

Voor elk wat wils! Schenk voldoende aandacht aan kwaliteit: 

uitzicht, smaak en sortering. 

Bied leuke aardappelreceptjes aan! 

Maak het je klanten gemakkelijk! 

Ken de kook– en/of frietkwaliteit van je aardappelen! 

Proef ze zelf! 

Tips 



Nuttige adressen 

 

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA) 

Karreweg 6, 9770 Kruishoutem  

tel 09/381.86.91 

pca@proefcentrum-kruishoutem.be 

www.pcainfo.be 

 

Steunpunt Hoeveproducten 

Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal 

tel 016/24 39 54 

steunpunthoeveproducten@ons.be 

www.steunpunthoeveproducten.be 

 

FAVV 

Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel 

tel 02 211 82 11 

mailto:pca@proefcentrum-kruishoutem.be
http://www.pcainfo.be
mailto:steunpunthoeveproducten@ons.be
http://www.steunpunthoeveproducten.be


Colofon 

Uitgegeven door Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA) in het kader van 

het Leaderproject ‘Verbeterde afzet van hoeveaardappelen’ (grenslandregio Waasland) 

 

Verantwoordelijke uitgever  

Leentje Grillaert, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland 

 

Samenstelling 

Kurt Cornelissen 
Ilse Eeckhout 

 

Foto’s 

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA) 

 

Een digitale versie vind je terug op www.pcainfo.be. 

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt. M
o

er
b

ek
e

-W
aa

s 
2

0
1

9
 ©

 P
C

A
 

http://www.pcainfo.be

