
 

 

 
 
 
 

Re. Nieuwe aardappeloogst  Steenderen, 22 augustus 2018 

 
Geachte relatie, 
 
Met deze brief wil Aviko u informeren over de oogstsituatie en de maatregelen die we nemen om een 
optimale leverperformance te garanderen. 
 
Situatie op de korte termijn 
Waarschijnlijk hebt u de afgelopen weken al uit de media vernomen dat de ongekende droogte heeft 
geleid tot bijzonder ernstige oogstproblemen. Met name de niet-geïrrigeerde velden lagen er door de 
droogte met de week slechter bij. Op korte termijn voorzien we dan ook grote verliezen bij de oogst 
van fritesaardappelen. Momenteel is er een beperkte groei in tonnage en grootte van vroege aardap-
pelen.  
 
Dit zijn de kenmerken van de aardappelen die we de komende vier tot acht weken ontvangen: 

Kenmerk Effect op frites 

Kleine aardappelen Lengteproblemen 
Zeer hoog drogestofgehalte Textuur kan stevig of poederachtig zijn 

 
Bovendien hebben we vrij regelmatig te maken met harde bodems, zelfs nu het enigszins heeft gere-
gend. Dit zorgt voor blauwe plekken op de aardappelen. Kortom: een moeilijk vroege oogst seizoen 
met een tekort aan grote fritesaardappelen.  
 
De gevolgen voor de hoofdoogst zijn nog niet duidelijk. De komende tijd informeren we u hier nader 
over.  
 
Het komende seizoen heeft onze leverperformance de hoogste prioriteit. Daarom gebruikt Aviko de 
beschikbare aardappelen om aan de vraag te voldoen. Dit resulteert in tijdelijke aanpassingen van de 
specificaties, zoals een kortere lengte. Aviko zal de genomen maatregelen regelmatig evalueren en 
eventueel aanpassen, op basis van de ontwikkelingen gedurende het aardappeloogstseizoen.  
 
We hopen dat u in deze uitzonderlijke situatie begrip kunt opbrengen voor de maatregelen die we 
moeten nemen om de levering te kunnen garanderen. 
 
We doen wat in ons vermogen ligt om u in deze moeilijke omstandigheden de best mogelijke service 
en kwaliteit te bieden. Indien er de komende periode iets verandert aan deze situatie, hoort u natuur-
lijk van ons. Als u in de tussentijd vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij 
Aviko. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
P. Dekker       D. Zelhorst 
CCO Aviko B.V.       CPO Raw Material Aviko B.V. 


