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Agrico teler v2.0 centraal op jongerendag 
Dinsdag 13 mei jongstleden 
hield Aardappelcoöperatie 
Agrico haar zesde jongeren-
dag in MartiniPlaza in 
Groningen. Rond de 140 
jonge telers namen deel aan 
een inspirerend symposium 
met gerenommeerde sprekers 
als weerpresentator Gerrit 
Hiemstra. Agrico meldt het 
belang van haar jongere 
telers en investeert hier 
ondermeer een jaarlijks 
terugkerende Jongerendag 
die wordt georganiseerd 
samen met het jongerencolle-
ge. Dit keer was het thema: 
“De Agrico-teler v2.0”. 

Tijdens de Agrico Jongeren-
dag werd ingezoomd op hoe 
´de nieuwe teler´ eruit ziet en 
hoe de coöperatie hier op in 
kan spelen. Huub Nelis, jon-
gerenkenner en directeur van 
YoungWorks, presenteerde de 
trends en kansen voor de hui-
dige generatie jongeren. Nelis 
gaf de jongere telers in zijn 
lezing concrete tips om suc-
cesvol te zijn in deze tijd. 
Daarnaast werd aan de hand 
van stellingen en discussie in 
kaart gebracht hoe de jongere 
telers hier zelf tegenaan kij-
ken. Uit het verhaal van Nelis 
bleek dat de jonge generatie 
telers ondernemend is inge-
steld en veel belang hecht aan 
invloed, samenwerken en net-
werken. De coöperatieve 
ondernemingsvorm sluit hier 
goed op aan. “Een coöperatie 
biedt leden in feite een plat-
form waar gelijkgestemden 
elkaar kunnen treffen en ver-
sterken”, concludeerde Nelis.

Kansen door langer groeisei-
zoen
Meteoroloog en weerpresenta-
tor Gerrit Hiemstra deelde tij-
dens een inleiding zijn visie 

op het toekomstige weerbeeld 
en de voorzorgsmaatregelen 
die telers hiervoor kunnen 
treffen. Volgens Hiemstra ver-
andert het klimaat en krijgen 
we in de toekomst steeds 
meer te maken met extremer 
weer. Dit uit zich in het alge-
meen door hogere temperatu-
ren en meer neerslag. 
Oorzaak hiervan is de opwar-

ming van de aarde door 
broeikasgassen. In verhou-
ding komt Nederland er nog 
gunstig van af ten opzichte 
van andere landen door onze 
ligging aan zee, dat zorgt 
voor een dempend effect. 
Kansrijk voor de Nederlandse 
telers is dat zij door het ver-
anderende weerbeeld een lan-
ger groeiseizoen krijgen en 

dat hun concurrentiepositie 
ten opzichte van andere lan-
den verbetert door de gunsti-
ge ligging. Belangrijkste tip 
van Hiemstra aan de jonge 
telers was: “verdiep je goed 
in de weersomstandigheden 
en tref technische en financië-
le maatregelen om de risico’s 
te beperken.”
Agrico´s algemeen directeur 
Jan van Hoogen kijkt tevre-
den terug. ”De Agrico 
Jongerendag is bedoeld als 
inspiratie- en netwerkdag 
voor onze jongere telers. Met 
het thema van vandaag en het 
boeiende programma zijn we 
hier volgens mij, en volgens 
de reacties van de aanwezige 
jongeren, goed in geslaagd. 
Dit jaar mochten de jongeren 
voor het eerst een introducé 
meenemen uit de aardappel-
sector. Erg mooi om te zien 
dat hier meer dan 30 potato 
friends enthousiast gebruik 
van hebben gemaakt.” ●

Team Aardappeldemodag versterkt 

De organisatie van de 
Aardappeldemodag heeft in 
Marieke Ampt-de Jong (31) 
een nieuwe teamspeler 
gevonden die bedrijfsleider 
Marcel Tramper van PPO-
Westmaas onder andere bij 
zal staan in de organisatie. 
Daarnaast zal ze ook mee 
gaan werken aan activiteiten 
van het Wageningen Potato 
Centre (WPC) “Ik vind het 
superleuk om dingen te orga-
niseren en te regelen. Daar 
geniet ik van”, laat ze 
enthousiast weten. 

Landbouw en organiseren is 

werkte ze als medewerker PR 
en marketing en zo begon het 
regel- en organisatiewerk in 
de akkerbouwsector. Op die 
manier was ze al betrokken 
bij de organisatie van de 
Graandemodag die PPO-
Westmaas samen met Van 
Iperen organiseert. 

Breed netwerk
Marieke heeft inmiddels een 
breed netwerk binnen de sec-
tor opgebouwd dat ook van 
pas komt bij de organisatie 
van de Aardappeldemodag 
en activiteiten van WPC. “Ik 
zie het als een liefhebberij, 

“Een coöperatie biedt leden in feite een platform waar gelijkgestemden 

elkaar kunnen treffen en versterken”, concludeerde Huub Nelis van 

Youngworks.

Marieke niet vreemd. Sterker 
nog, het is haar met de paple-
pel ingegoten. Na een oplei-
ding aan de Hogere 
Agrarische School te Den 
Bosch startte ze haar loop-
baan als bedrijfsadviseur bij 
Hendrix UTD. Ondertussen 
ontmoette ze haar echtgenoot 
Leen Ampt die een akker-
bouwbedrijf van 100 hectare 
runt in Zuid-Beijerland. Een 
verhuizing naar de Hoeksche 
Waard noopte haar ertoe een 
baan dichterbij te zoeken. Die 
vond ze bij Van Iperen te 
Westmaas, een goede buur 
van PPO-Westmaas. Daar 

http://www.aardappelwereld.nl
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Vis en papillote met voorjaarsgroenten en 
nieuwe aardappel

Snel, sneller, snelst. Ons jachtige leven raast aan ons 
voorbij. Dus verlangen we steeds meer naar rust, eenvoud 
en het kunnen genieten ervan. Een nieuwe oogst aardap-
pel slaat deze drie vliegen in één klap! Stoom ze in een 
rustig klimaat, houd het gerecht eenvoudig, zodat je opti-
maal kunt genieten van de volle en frisse smaak!

4 personen. Hoofdgerecht. Bereidingstijd ca. 25 minuten.

•  4 visfilets van het seizoen à 
175 gram p.st.

•  200 gram peultjes
•  100 gram wortel in reepjes 

(koelvak)
•  2 gepelde teentje knoflook
•  4 lente-uitjes
•  1 perssinaasappel

•  3 theelepels grove mosterd
•  2 eetlepels olijfolie
•  750 gram nieuwe aardap-

peltjes met schil, schoon-
geboend

•  Extra nodig: metalen vergiet, 
bakpapier

Warm de oven voor op 200°C.
Knip 4 vierkante stukken uit het bakpapier. Bestrooi de vis met 
(grof gemalen) zout en peper naar smaak. Verdeel de peultjes en 
wortel over de stukken bakpapier. Leg er de vis op. Snijd de kno-
flook in dunne plakjes en de lente-ui in stukken van 1 cm. Verdeel 
over de vis. Snijd 4 dunne plakjes uit de sinaasappel en leg ze op 
de groenten. Pers de rest van de sinaasappel uit. Klop dit sap 
door de mosterd en olijfolie. Sprenkel over de vis. Vouw het papi-
er dubbel over de vis. Rol de randen op en zet eventueel vast met 
wat nietjes. Plaats de ‘papillotes’ ca. 20 minuten in de voorver-
warmde oven tot de vis is gaar gestoomd.
Stoom intussen de aardappeltjes boven kokend water of bouillon 
in ca. 15 minuten gaar. Dit kan in een speciale stoompan of met een 
stoommandje, maar een metalen vergiet of zeef boven een pan met 
kokend water werkt ook prima. Tip: doe een opgevouwen thee-
doek tussen het deksel en het vergiet zodat het beter afsluit.
Leg de ‘papillotes’ op de borden, knip of scheur het papier aan de 
bovenkant open, sprenkel wat van het stoomvocht over de 
geurende aardappeltjes en serveer direct.

Ingrid van de Arend
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een mooie uitbouw van een 
hobby. In mijn vorige baan 
nam het organiseren een 
klein deel in van het werk, 
nu kan ik me er helemaal in 
uitleven. Ik kijk nu al uit 
naar 20 augustus wanneer de 
Aardappel demo dag plaats-
vindt. Ik vind het een gewel-

dig initiatief, volgens mij is 
dit evenement een unieke 
vorm van netwerken gecom-
bineerd met kennisover-
dracht.  Ik hoop hier mijn 
steentje aan bij te dragen en 
tijdens de dag bekende en 
nieuwe relaties te ontmoe-
ten”. ●

“Ik kijk nu al uit naar 20 augustus wanneer de Aardappeldemodag 

plaatsvindt”, laat Marieke Ampt-De Jong enthousiast weten.

IPM is nu IPM Potato Group

Sinds 1950 is aardappelhan-
delshuis en kweekbedrijf 
Irish Potato Marketing 
Limited (IPM) actief in de 
aardappelsector. Door een 
verdergaande internationali-
sering verandert het bedrijf 
zijn naam nu in ‘IPM Potato 
Group Limited’.

In de beginjaren had IPM zijn 
hoofdkantoor en kweekstation 
in thuisland Ierland. In eerste 
instantie was het doel van het 
bedrijf Iers pootgoed en con-
sumptieaardappelen naar de 
Mediterrane gebieden te 
exporteren. Sinds 1970 startte 
het bedrijf met het kweken 
van nieuwe rassen. Door de 
groeiende markt, verplaatste 
het bedrijf in 1990 een deel 

van de pootgoedproductie 
naar Schotland. Tien jaar later 
opende IPM een eigen vesti-
ging in Nederland en weer 
tien jaar later een in Brazilië 
en Frankrijk. Hiermee is IPM 
niet langer een Iers bedrijf 
met een paar vestigingen, 
maar een internationaal ope-
rerende organisatie met ver-
schillende vestigingen en 
agenten die wereldwijd actief 
zijn bij het vermarkten van 
eigen rassen en pootgoed. Om 
deze ontwikkeling duidelijk 
naar bestaande en potentiële 
klanten te  communiceren 
heeft IPM besloten tot de 
naamswijziging. Op de web-

presentatie van de nieuwe 
strategie te zien. ●

site www.ipmpotato.com is de 
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