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worden benoemd. „Dat is ontmoeten. We 
noemen het dan ook ‘Ontmoetingsplaats van 
de aardappelsector’. Iedereen ontmoet je hier 
en het is ook maar één dag.”    

Opening en bezoekers
Marieke Ampt: „De opening was tot nu toe 
altijd een onderdeel van de dag waar voorna-
melijk standhouders naar toe kwamen, maar 
we zien het toch iedere keer weer drukker 
worden omdat ook telers daar graag naar 
komen luisteren. Dit jaar komt Europarle-
mentariër Annie Schreijer-Pierik, die zelf uit 
de landbouw afkomstig is, hier spreken. De 
opening blijkt in de laatste edities ook steeds 
meer een interessant onderdeel van de dag 
voor telers. We zien dat daar steeds meer 
mensen naar toe komen.” 
De Aardappeldemodag is bepaald geen 
onbekend event in de aardappelwereld. „De 
laatste keer, in 2016, waren er ongeveer 8.000 
bezoekers”, laat Ampt met gepaste trots 
weten. Om dit jaar weer hetzelfde aantal 

den van de gerooide aardappelen. Daar ligt 
dus een stuk kennis die je als teler op kunt 
doen. We hebben verder het Holland Process 
Paviljoen, dat we dit jaar naar de hoofdlo-
catie halen. Daar kun je zien wat er met die 
aardappelen gebeurt als die uit de bewaring 
komen of eventueel vers verwerkt af land. 
Dat paviljoen bestaat uit een complete ver-
pakkingslijn, met wassen, drogen, verpakken 
en ook een stukje afvalwaterzuivering. Ook 
daar is een stuk kennis te halen, maar ook 
inspiratie omdat je toch wel, al zij het nog 
steeds op kleine schaal, boeren ziet die daar 
zelf mee aan de slag gaan.” 
Tramper vult zijn collega verder aan: „Als je 
een akkerbouwer bent die alleen bezig is 
met de teelt, dan kun je je helemaal gaan 
uitleven bij de demoveldjes. Daar zie je de 
resultaten van allerlei bemestingsproducten, 
gewasbeschermingsmiddelen en ook loofdo-
ding die zijn toegepast. Maar met name op 
gebied van bemesting en bodemverbetering 
is er best veel aan de hand en is ook hier te 
vinden. Maar als je een akkerbouwer bent 

Kennisdag en ontmoetingsplaats voor sector

De Aardappeldemodag 2018 staat in het teken van het thema ‘Sterke schakels 
verbinden’. De organisatoren van deze kennisdag en ontmoetingsplaats voor 
de aardappelsector willen hiermee kennisuitwisseling stimuleren en zo een 
bijdrage leveren aan het verbinden van de schakels in de keten. ‘Sterk zijn is 
een ding, maar sterk blijven, daar is veel voor nodig’, luidt een quote op de 
programma-flyer.

Aardappeldemodag
2018 wil sterke 
schakels verbinden  

Bij WUR Open teelten locatie Westmaas staan 
woensdag 22 augustus de deuren weer open 
voor het tweejaarlijkse aardappelevent. Ma-
rieke Ampt-de Jong, Leanne Mol-van de Erve 
en Marcel Tramper hebben als hoofdorga-
nisatoren de dag twee jaar geleden in gang 

gezet. Tramper: „Steeds meer zien we dat 
deze beurs zich ontwikkelt tot een diepte-
beurs. Dus we gaan niet de breedte in door 
allerlei bedrijven maar als standhouder bin-
nen te halen. Nee, het gaat er bij ons om dat 
er een kwalitatief goede dag staat, waardoor 
we ook een programma krijgen dat echt op 

de aardappel is gericht. En waar mensen of 
bedrijven die iets in aardappelen doen of iets 
met aardappelen hebben, hier ook een stukje 
diepgang kunnen vinden. Dat is ook de reden 
waarom we bij dit thema zijn gekomen.”
Het thema van deze editie is volgens Tram-
per multifunctioneel. „Met dit thema kan 
bijna iedereen iets, want uiteindelijk kun je 
alleen een sterke aardappelketen maken als 
alle schakels, zoals het thema ook zegt, goed 
worden verbonden.” En dat is volgens Tram-
per lang niet altijd het geval geweest. „In 
het verleden hebben we gezien dat er steeds 
meer schakels tussenuit zijn gegaan. De keten 
is al behoorlijk uitgedund met allerlei handel 
en bedrijven die er eerst altijd tussen zaten 
en die er nu tussenuit zijn gehaald.” Volgens 
Tramper is dat wat nog rest niet voldoende 
voor een gezonde en goede marktbenade-
ring. „En dan kom je uiteindelijk in een soort 
eindplaatje dat de bedrijven die er nog zijn, 
de schakels, dat dat wel sterke schakels moe-
ten worden. En dat is van plant tot klant. Dus 
vanaf de akkerbouwer tot in het winkelschap 

of de fritesfabriek en alles wat daar tussen 
zit. Dat is precies waar wij ons op richten.” 
Tramper benadrukt dat de consument zeker 
geen doelgroep van de Aardappeldemodag 
is. „We gaan bewust ook tot de consument 
en willen niet die consument nog eens bena-
deren. Dat is leuk voor kookrubrieken, maar 
voegt niks toe aan de aardappelketen als 
platform om kennis te halen. Wij willen echt 
diep gaan in die aardappel met zaken als 
teelt en verwerking.”  

Kennis en inspiratie opdoen
Waarom zou een aardappelteler hier naar 
toe moeten komen? Volgens Marieke Ampt 
zijn het thema van dit jaar en de aanwezige 
schakels al een goede reden om dit event niet 
te laten schieten. „Op elk onderdeel kunnen 
we iets laten zien. Alles met behulp van onze 
standhouders natuurlijk. Zo hebben we elf 
demoveldjes. Je kunt hier dus een stukje 
kennis en inspiratie opdoen qua teelt. Verder 
hebben we oogstdemonstraties en het verla-

die ook meer de kant op gaat van zelf meer 
ondernemen en vermarkten, dan pak je het 
Holland Process Paviljoen er bij. Of als je zegt: 
‘Nee, ik ben een echte techniekman’, dan kun 
je je helemaal richten op het rooien en het 
loslijnen omdat hier de allernieuwste tech-
nieken te zien zijn. Eigenlijk is er voor iedere 
soort akkerbouwer wel wat te vinden.” 
Ook voor de akkerbouwers die de focus op 
de afzet hebben en daar meer van willen 
weten, zijn er volgens Tramper op 22 au-
gustus prima mogelijkheden om de focus te 
verbreden en nieuwe kennis en contacten op 
te doen. „Heel de handel is aanwezig, ook 
de pootgoedhandelsbedrijven, want de dag 
is mede georganiseerd door de Nederlandse 
Aardappel Organisatie. Ben je als teler meer 
geïnteresseerd in de termijnmarkt, dan zijn 
hier genoeg standhouders die daar iets over 
kunnen vertellen. Je kunt je helemaal verdie-
pen in welk aspect van de teelt dan ook.” 
Naast kennis opdoen en nieuwe dingen zien 
en horen, is er volgens Tramper nog een be-
langrijke factor die voor deze dag zeker moet 

De organisatoren van de Aardappeldemodag 2018. V.l.n.r. Marcel Tramper, Marieke Ampt-de Jong en Leanne Mol-van de Erve.
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Centraal dit jaar staat de jonge akkerbouwer. „Het Jonge 
Boeren Programma is wat ons betreft een  highlight. Bij 
het overnemen en runnen van een akkerbouwbedrijf 
komt zo ontzettend veel kijken. Qua wetten en regelge-
vingen en certificeringen. Je moet overal verstand van 
hebben. Van je grond, van je gewassen, van je machines. 
En bij een teelt: wat mag er, hoeveel dan en wanneer? Ik 
kan me voorstellen dat er enorm veel op die jonge akker-
bouwers afkomt”, zegt Marieke Ampt. Het Jonge Boe-
ren-thema van de Aardappeldemodag is bedacht door 
projectmedewerker Leanne Mol-van de Erve. „De jonge 
akkerbouwer is een onderwerp dat heel erg leeft met 
bedrijfsovernames. In de akkerbouwsector is het niet 
echt makkelijk om in deze tijd een bedrijf over te nemen. 
Wij zien dat er bij de jonge akkerbouwers wel de nodige 
behoefte is aan kennis om daarmee een beetje op weg 
geholpen te worden. De Aardappeldemodag, zeker met 
het thema ‘Sterke schakels verbinden’, is volgens ons 

wel een goede plek om daar dan iets voor te organise-
ren.” Volgens Mol is het programma laagdrempelig en 
informeel ingestoken. „Je kunt hier van verschillende 
sponsoren iets te horen krijgen waar je als jonge akker-
bouwer bij een bedrijfsovername mee te maken krijgt, 
maar ook daarna. Uiteindelijk heeft de vader of eigenaar 
vaak een bepaalde lijn uitgezet bij het bedrijf en als je 
dan de zaak gaat overnemen, ga je toch alle schakels 
weer opnieuw bekijken. Daar willen wij wel een beetje 
triggeren en informatie geven. Maar ook er voor zorgen 
dat die jonge boeren zelf gaan nadenken over de vraag: 
‘wat ga ik in de toekomst doen met het bedrijf?’ Voor de 
beginnende akkerbouwer hebben we daar verschillende 
onderwerpen bij gezocht.” 
De bedrijven die hierbij een inhoudelijke bijdrage leve- 
ren, zijn volgens Ampt de toekomstige kennispartners 
van de jonge akkerbouwers. „Daar mag je iets van 
verwachten. Kom daar eens naar luisteren, maar ga ook 

je vragen stellen. Dus ook actief halen. Tevens is het  
een uitnodiging en een mogelijkheid om de interactie 
met die partijen aan te gaan. Het zijn mogelijk partijen 
waar je als akkerbouwer in de toekomst mee te maken 
krijgt.” De organisatie wil met maximaal dertig jonge 
boeren om de tafel gaan om de onderlinge interactie te 
waarborgen en te zorgen dat er makkelijk een-op-een 
contact is. Mol: „We bieden een lunch aan. De setting is 
informeel en zo richten we ook de ruimte in. Je bent daar 
met gelijkgestemden, met mensen die zich in dezelfde 
fase bevinden. Dat zal hopelijk de drempel verlagen om 
met elkaar in gesprek te gaan. De sprekers zullen ook de 
interactie met de jonge boeren zoeken. Zij willen graag 
ook input vanuit de groep, want dit  zijn mogelijk hun 
toekomstige klanten. Maar ook sparren met ander jonge 
boeren zal zeker inspirerend zijn.” En op het eind is er 
nog tijd voor een informele ontmoeting met de sprekers, 
onder het genot van een bitterbal en een biertje.

Jonge Boeren Programma

Tekst: Ruud Jacobs
Beeld: Ruud Jacobs, WUR, Grimme

bezoekers naar Westmaas te kunnen halen, 
zou volgens de organisatoren een bijzonder 
mooi resultaat zijn. Volgens Tramper zijn het 
zeker de omstandigheden die je dan wel mee 
moet hebben. „Dit jaar is een relatief vroege 
editie en het was nog wel even de vraag 
of we dan niet nog in de graanoogst bezig 
zouden zijn.” Door de recordzomer is dat 
laatste zeker niet het geval. Tramper: „Bij een 
boerenevenement ben je heel erg afhankelijk 
van het weer. Als het regent, heb je wel vaak 
heel veel publiek, want dan zeggen mensen 
eerder: ‘Laat ik toch maar eens gaan kijken.’ 
Voor standhouders zijn de natte edities vaak 
wel de beste geweest.”

Standhouders
Het aantal standhouders, van pootgoed tot 
mechanisatie, dat dit jaar in Westmaas acte 
de présence geeft, verbaast ook de organi-
satie opnieuw. Ampt: „We hadden twee jaar 
geleden al een recordaantal bedrijven en dit 
jaar zijn er nog ruim twintig bedrijven meer. 
Dat overtreft echt onze verwachtingen. Dit 
jaar zitten we op 158 bedrijven die zich heb-
ben ingeschreven.” Tramper: „Dit jaar zien 
we voor het eerst ook dat er belangstelling 
vanuit het buitenland begint te ontstaan. We 

hebben ons nooit als een internationale beurs 
geprofileerd. Bewust eigenlijk niet, want 
Potato Europe is ook elk jaar en wij richten 
ons op Nederland en een beetje België. Maar 
nu zien we dat er ook vanuit Engeland wat 
contacten zijn en bedrijven komen.”

Uniek
Waar andere beurzen, zoals bijvoorbeeld ook 
Interpom in België, zich voornamelijk binnen 
afpelen, is volgens Tramper het unieke van de 
Aardappeldemodag dat het een buitenbeurs 
is met heel veel demonstraties, gratis toegan-
kelijkheid en ook gratis parkeren. „Als je als 
bezoeker hier naar toe komt en je wilt geen 
geld uitgeven, dan kan dat.”

Highlights
Veel demoveldjes deze editie. Tramper: „Op 
het gebied van teelt is er meer te zien dan 
anders. Elf demoveldjes met nieuwe be-
mestingsstrategieën, bodemverbeteraars, 
plantversterkers, loofdoding, MH-gebruik en 
zelfs hagelschade in het gewas. Ook gaan 
we in op een andere kijk op de bodem, 
want dat is eigenlijk waar heel veel bedrij-
ven mee bezig zijn. Niet alleen met N, P en 

De mobiele loslijn 
CleanLoader van 
Grimme.

Demovelden en stands op de Aardappeldemodag 2016.

K de plant voeden, maar we moeten ook 
meer de bodem gaan voeden. En we moeten 
meer gaan kijken naar ons bodemleven en 
de bodemstructuur, want het klimaat wordt 
wispelturiger en dan is die bodemstructuur 
van verschrikkelijk groot belang.” Dat is ook 
waar volgens de organisatoren veel aanwe-
zige bedrijven op inspelen. Zo is er aandacht 
voor precisielandbouw en de effecten van 
het poten aan de hand van een taakkaart 
met variabele pootafstand. „Die 3 hectare 
aardappelen en 3 hectare die standaard zijn 
gepoot, worden tijdens de Aardappeldemo-
dag live gerooid”, zegt Tramper. De gerooide 
aardappelen worden op het erf onder meer 
met de mobiele loslijn van Grimme verladen. 
„Daarnaast zijn er nog drie andere loslijnen 
aanwezig. Ook is dit jaar het mechanisatie-
park groter dan andere jaren. Meer bedrijven 
en ook meer machines.” 


