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Optimisme onder potertelers
AAN DIRK VAN DER MEULEN

JOURE Friese akkerbouwers oog-
sten dit jaar meer pootaardappelen
dan vorig jaar en de vooruitzichten
voor de opbrengstprijs zijn gunstig.

Directeur Gerard Backx van aardap-
pelhandelshuis HZPC in Joure voor-
ziet dit jaar een gemiddelde hectare-
opbrengst van ruim 40 ton. Vorig
jaar was dat er net onder. In Noord-
Nederland is ongeveer 85 tot 90 pro-
cent van het areaal gerooid.

De iets hogere opbrengst kan te
maken hebben met verwachte goede
prijzen voor consumptieaardappe-
len, zegt Backx. Telers durven het
dan eerder aan om hun gewas wat
langer te laten groeien. Een poot-
aardappel heeft een doorsnee van
bijna 3 tot 5,5 centimeter.

De hogere prijs voor tafel, friet- en
chipsaardappelen is het gevolg van
een lange droogteperiode in Zuid-
Duitsland en delen van Frankrijk en
een kleiner areaal. Dat creëert ook
een positieve stemming onder de

potertelers. Immers: des te meer
geld consumptietelers ontvangen,
des te meer zijn ze bereid de beurs te
trekken voor hoogwaardig poot-
goed.

Vorig jaar waren de consumptie-
prijzen belabberd en dat drukte de
prijs voor de poters. HZPC, waar circa
vijfhonderd akkerbouwbedrijven
zijn aangesloten, keerde toen gemid-
deld 28,8 cent per kilo uit. Over oogst
2013 was dat 33,4 cent.

Backx herkent het optimisme on-
der de potertelers, maar toch waagt

hij zich niet aan een voorspelling.
,,Het aanbod valt ook hoger uit en
belangrijke afzetmarkten voor ons
zijn ook Noord-Afrika en het Mid-
den-Oosten., zoals bekend momen-
teel niet de meest stabiele regio’s.”

Akkerbouwers kunnen een hoge-
re hectareomzet bij de poters wel ge-
bruiken, omdat de prijzen voor
graan en suikerbieten hoogstwaar-
schijnlijk lager zullen uitvallen. Daar
staat tegenover dat de telers van ui-
en een beter jaar tegemoet kunnen
zien.

De maatschap Jensma uit Westhoek oogst de laatste hectares pootaardappelen bij de Oudebildtdijk. FOTO NIELS WESTRA


