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Op 22 augustus van dit jaar verwach-
ten de organisatoren Marieke Ampt, 
Leanne Mol, Marcel Tramper en Thie 
Arend Brouwer van WUR en Dick 
Hylkema van de Nederlandse Aardappel 
Organisatie (NAO) weer zo’n 8.000 
bezoekers te mogen verwelkomen op de 
WUR-locatie te Westmaas. In het kan-
toorpand van de NAO te Den Haag ver-
tellen de organisatoren vol vuur over de 
invulling van het thema. Het interprete-
ren begint al bij het leggen van de 
nadruk op de woorden in de zin. “Met 
sterke schakels in de keten is het name-
lijk mogelijk om samenwerkingsverban-
den aan te gaan voor de lange termijn”, 
meent Dick Hylkema als betrokkene bij 
de Demodag. “Dat betekent dat bedrij-
ven zich zo sterk mogelijk moeten maken 
en dan pas kun je bijdragen aan het grote 
geheel. Dus eerst de zaken zelf goed op 
orde hebben en vervolgens met alle scha-
kels samen een sterke keten vormen. Pas 
als bedrijven in een schakel sterk zijn, 
kunnen ze gaan verbinden”, is ook zijn 

ervaring als directeur van de aardappel-
handelsorganisatie. Het is volgens hem 
zelfs een opdracht aan de keten om zich 
te gaan verbinden. ”Een robuuste keten 
met sterke schakels heeft meer bestaans-
recht in de toekomst. Meestal is het zo 
dat sterke schakels al uit zichzelf verbin-
den. Hierbij hoort niet alleen het denken 
in producten, maar veel meer het uitvoe-
ren van concepten tussen de diverse 
schakels in de keten. Heeft de keten dat 
goed op orde, dan weten sterke schakels 
ook precies hoe lang de keten moet zijn. 
Dit vormt wel een bedreiging voor de 
zwakke schakels, omdat deze dreigen te 
verdwijnen omdat ze overbodig worden. 
Omdat zwakke schakels meestal minder 
zichtbaar zijn, gaat dat vaak geruisloos. 
Een voorbeeld is de vrije handel in aard-
appelen. Alleen handelsbedrijven die 
daadwerkelijk waarde toevoegen in de 
keten zullen hun positie kunnen handha-
ven en zelfs versterken door de juiste 
kwaliteit aardappelen op het gewenste 
tijdstip te kunnen leveren aan klanten in 
binnen- en buitenland”, licht Hylkema 
het belang van het gezamenlijk gekozen 
thema toe. 

Optimaliseren keten
Ook de Aardappeldemodag wil de scha-
kels verbinden en een podium zijn voor 
het optimaliseren van de keten. Een 
voorbeeld is de heftige discussie over de 
vitaliteit van pootgoed tijdens de vorige 
editie. “Dit heeft tot het ketenproject 
pootgoedkwaliteit geleid waarbij de 
keten van poot- tot consumptietelers is 
doorgelicht”, weet Marcel Tramper zich 
als bedrijfsleider van het WUR Westmaas 
te herinneren. “Een van de belangrijkste 
resultaten die bereikt is, betreft een ver-
beterde samenwerking in de keten en het 
openen van een dialoog. De deelnemers 
aan dit ketenproject zijn ervan overtuigd 
dat deze verbeterde samenwerking het 
rendement van alle ketenpartijen ver-
hoogt.” Verder is het volgens de organi-
satoren interessant na te denken over 
taken die traditioneel bij de volgende 
schakel liggen. “Het nadenken over de 
klant van je klant is een voordeel voor de 
volgende schakels om zo kennis te ont-
wikkelen over kansen in de eindmarkt”, 
meent Tramper.

Aardappeldemodag 2018: Sterke schakels verbinden
Sinds 2001 is het genereren en 
overdragen van kennis in de keten 
een belangrijk aandachtspunt bij 
het tweejaarlijkse evenement 
Aardappeldemodag. Dit jaar  
stellen de organisatoren de keten 
zelfs centraal met het thema 
‘Sterke schakels verbinden’.  
Hoe dat er exact uit gaat zien,  
zal woensdag 22 augustus op de 
Wageningen University & Research 
(WUR)-locatie te Westmaas  
duidelijk worden. Nu alvast een 
vooruitblik met de organisatie,  
het team van WUR en de NAO.

H A N D E L  E N  A F Z E TH A N D E L  E N  A F Z E T

“We moeten zorgen dat we met de Aardappeldemodag de diepte in gaan en niet de breedte”, benadrukken  Marcel Tramper, Thie Arend Brouwer, Leanne Mol, Marieke Ampt en Dick Hylkema (v.r.n.l.) .

http://www.aardappelwereld.nl


 Aardappelwereld magazine • februari 2018 • nummer 2 7

Jonge boeren centraal
“Jonge boeren krijgen een speciale plaats 
op de Aardappeldemodag”, vervolgt 
Marieke Ampt die in 2014 voor het eerst 
bij het evenement betrokken was. “Als 
organisatie gaan we deze groep gericht 

uitnodigen. Jonge ondernemers die in de 
bedrijfsovername zitten of het net achter 
de rug hebben zijn vaak heel druk met 
het dagelijkse werk en vergeten hun rol 
in de keten te onderzoeken en daarmee 
hoe je het bedrijf in de schakel sterk kunt 
maken. Het doel is deze groep inspiratie 
te geven, zodat ze een verbeterslag kun-
nen maken. Een voorbeeld is dat een 
jonge ondernemer tijd moet vinden om 
te managen en om buiten zijn bedrijf te 
komen. Het is belangrijk om het bedrijf 
zo te organiseren dat er tijd overblijft om 
je te verdiepen. Dat draagt bij aan het 
ontwikkelen van zowel de ondernemer 
als zijn bedrijf. Natuurlijk is dat lastig”, 
weet Ampt als echtgenote van een akker-

bouwer uit ervaring. “De bedrijven van 
de akkerbouwers worden immers steeds 
groter. Het vinden en houden van goed 
personeel is een steeds grotere uitda-
ging.” Gezien het relatief gunstige tijd-
stip in het jaar waarop de 
Aardappeldemodag plaatsvindt, ver-
wachten de organisatoren veel jonge 
ondernemers te verwelkomen. 

Keur aan activiteiten
Tijdens deze editie van de Aardappel-
demodag, tevens de officiële start van 
het aardappelhandelsseizoen 2018, zullen 
de bezoekers verder weer een keur aan 
aardappelactiviteiten voorgeschoteld 
krijgen, vult Leanne Mol aan. Zij is voor 
het eerst betrokken bij de organisatie en 
ziet met haar ervaring in het organiseren 
van evenementen uit naar deze belangrij-
ke dag voor de aardappelsector. Ze ver-
telt dat naast rooi-, overlaad-, andere 
praktijkdemonstraties en teeltgerichte 
demonstratievelden er weer een ruim 
mechanisatiepark aanwezig is. Tevens 
zullen er naar verwachting weer veel 
bedrijven vanuit diverse stands zich pre-
senteren. “We moeten zorgen dat we met 
de Aardappeldemodag de diepte in gaan 
en niet de breedte”, voegt teammanager 
Thie Arend Brouwer toe. “Vandaar dat 
bijvoorbeeld het nieuwe initiatief van de 

vorige editie van de demodag, het 
Holland Process Paviljoen (HPP), weer 
present zal zijn. Deze keer zal de com-
plete lijn van inschuurapparatuur tot 
automatische inpakmachines op het 
eigen terrein van het proefbedrijf 
Westmaas draaien en niet zoals in de 
vorige editie bij de buurman verderop. 
Het op en neer pendelen ging ten koste 
van de aandacht en daarvan willen we 
natuurlijk geen herhaling”, laat hij 
weten. Zoals tijdens voorgaande editie 
blijft entree en parkeren voor de bezoe-
ker gratis. De organisatie benadrukt dat 

de Aardappeldemodag een laagdrempe-
lig evenement is en moet blijven. Voor 
meer informatie en updates over de ver-
schillende demonstraties tijdens het eve-
nement: www.aardappeldemodag.nl ●

Jaap Delleman

Het Holland Process Paviljoen wil bezoekers inspireren om na te denken over hun positie in de keten om zo kennis te ontwikkelen over kansen in de 

eindmarkt. 

“Pas als bedrijven in een 

schakel sterk zijn, kunnen 

ze gaan verbinden.”

“Jonge boeren krijgen 

een speciale plaats op 

de Aardappeldemodag.”

H A N D E L  E N  A F Z E T

Aardappeldemodag 2018: Sterke schakels verbinden
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