
“De VAVI staat voor: 
Vereniging voor de 
Aardappelverwerkende 
Industrie. De VAVI  behartigt 
de belangen van de meeste 
aardappelverwerkende onder-
nemingen in Nederland op 
het gebied van (Europese) 
levensmiddelenwetgeving, 
verpakkingen, voedselveilig-
heid, milieuzaken etc. 
Daarnaast organiseert  VAVI 
in samenwerking met de 
Vereniging Nederlandse 
Groente- en Fruitverwerkende 
Industrie (VIGEF) en de 
Vereniging van Nederlandse 
Fabrikanten van 
Bakkerijgrondstoffen 
(NEBAFA) netwerkbijeen-
komsten voor politici en 
beleidsmakers van ministe-
ries, onderzoekers en andere 
belangenbehartigers in de 
voedingssector met het doel 
om politici, beleidsmakers en 
ondernemers dichter met 
elkaar in gesprek te brengen 
over actuele thema’s. VAVI 
organiseert commissie bijeen-
komsten waarin collectieve 
belangen goed onderbouwd, 
eenduidig en namens een 
breed platform kunnen wor-
den belobbyd en behartigd. 
Zo kent de VAVI een techni-
sche commissie, een commis-
sie milieu, een commissie 
grondstofzaken en de 
‘Taskforce Foodsafety and 
Health’. Het VAVI secretariaat 
is ook actief als vraagbaak, 
informatieverstrekker en 
gesprekspartner voor de over-
heid en andere organisaties in 
de levensmiddelensector. De 

organisatie VAVI kende u 
misschien nog niet, de leden 
van de VAVI zijn voor u geen 
onbekenden: Agristo, Aviko, 
Farm Frites, Lamb Weston, 
McCain, Oerlemans en PEKA 
Kroef.”

Hoe bepaalt schone teelt 
uw toekomst?
“Eén van onze meest recente 
‘wapenfeiten’ brengt ons bij 
het thema ‘Schone Teelt’. 
Vanuit de commissie grond-
stofzaken van de VAVI is in 
nauwe samenwerking met 
sectorpartners en de NVWA 
nieuwe regelgeving geformu-
leerd met als doel om de afzet 
van aardappeltarragrond van-
uit de verwerkende industrie, 
sorteerbedrijven, kleinverpak-
kers en wasserijen zodanig te 
structureren, dat de risico’s 
op besmetting van schone 
percelen met aardappelmoe-
heid tot een minimum wor-
den beperkt en voldaan wordt 
aan de Europese richtlijnen 
die daarvoor zijn opgesteld. 
Schone Teelt behelst meer; de 
aardappelverwerkende bedrij-
ven werken hard aan intro-
ductie en ontwikkeling van 
nieuwe aardappelrassen met 
hogere opbrengsten en betere 
ziekte resistenties. Teelt bete-
kent letterlijk het laten groei-
en van gewassen. Met veran-
derde voedingspatronen 
gedurende de laatste vijftig 
jaar kopen en consumeren 
consumenten hun voedsel 
steeds meer in bewerkte of 
verwerkte vorm. De productie 
van voedingsmiddelen is een 

Op 20 augustus 2014 zal in Westmaas de 
Aardappeldemodag plaatsvinden. Het thema 
van deze editie luidt: ‘Schone teelt bepaalt 
de toekomst’. Een zeer actueel onderwerp 
waar veel bedrijven in de sector volop mee 
aan het werk zijn. In Aardappelwereld maga-
zine besteden we de komende maanden al 
uitgebreid aandacht aan het thema. In drie 
vragen zullen organisaties, die mede richting 
geven aan het beleid in de sector, aangeven 
wat de rol van schone teelt is voor hun orga-
nisatie en achterban. Deze maand is het 
woord aan de mensen van de VAVI.

“Schone teelt is een absolute voorwaarde  
om producten af te kunnen blijven zetten”
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geïntegreerd proces gewor-
den, waarbij teler en verwer-
ker gezamenlijk verantwoor-
delijkheid dragen voor de 
producten die de consument 
op zijn bord krijgt. 
Schone Teelt houdt niet op bij 
de akker; de verwerkende 
industrie neemt haar verant-
woordelijkheid bij de verwer-
king van aardappelen mid-
dels investeringen in zaken 
als verbeterde zuiveringen, 
vergisters, energie- en water-
besparende processen, instal-
laties om geuremissies te 
beperken. 
De implementatie van voed-
selveilige teelt, niet alleen in 
Nederland, maar ook in de 
ons omringende landen waar 
grondstof wordt betrokken, 
heeft geleid tot een sterke 
reductie van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Verwerkers nemen deel aan 
en ondersteunen projecten 
zoals Veldleeuwerik, SAI 

Platform (Sustainable 
Agricultural Initiative).    
Steeds beter slaagt de indu-
strie er in om alle maten van 
de grondstof tot waarde te 
brengen, zodat het percentage 
reststromen verhoudingsge-
wijs afneemt. Met verspreid 
gelegen productielocaties, 
niet alleen in Nederland maar 
ook in de overige EU landen, 
proberen verwerkers hun 
grondstoffen dicht bij de 
fabrieken te contracteren, 
zodat de eindproducten met 
minder ‘food miles’ in de 
schappen van de supermarkt 
belanden.”

Welke veranderingen zijn 
daarvoor nodig?
“Voor fabrikanten van verse- 
en diepvries aardappelpro-
ducten blijft het een uitdaging 
om hun producten in mooie, 
frisse,herkenbare en aantrek-
kelijke verpakkingen in de 
markt te zetten, zonder het 

volumes grondstof in de vorm 
van merkproducten moet ver-
markten, ‘in de benen te hou-
den’, moet de gehele keten 
van kweekbedrijf tot verwer-
ker hier keihard aan blijven 
werken. 
Onze thuismarkt Europa is al 
lang geen groeimarkt meer en 
de producten van onze 
Europese akkers worden veel-
al in verwerkte vorm naar 
steeds verder gelegen bestem-
mingen geëxporteerd. Met de 
groei van de wereldbevolking 
en de welvaartstoename in 
ontwikkelende markten zoals 
Zuidoost Azië liggen er grote 
kansen voor de West-
Europese aardappelteler en de 
aardappelverwerkende indu-
strie. Eén van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheden voor 
de sector als geheel is het 
werken aan een schoon 
imago. Schone Teelt is een 
eerste belangrijke voorwaarde 
om de kansen die er ontegen-
zeglijk zijn te kunnen benut-

ten.”

milieu onnodig te belasten. 
Zowel de inhoud als de ver-
pakking van de producten 
moet van een uitstekende 
kwaliteit en verantwoord 
geproduceerd zijn. 
Aardappelproducten uit 
Nederland vinden hun weg 
over de gehele aardbol. 
Aardappelen worden na ver-
werking verpakt en zijn 
ineens herkenbaar als een 
merk. 
Merken zijn omgeven met een 
imago; om merkproducten te 
kunnen verkopen moeten ze 
van ‘onbesproken gedrag’ 
zijn. 
Een ‘vlekje op het blazoen’ 
leidt tot verlies van klanten 
en dergelijke schade werkt 
door in de gehele keten. 
Alleen al daarom is ‘Schone 
Teelt’ niet alleen een ‘schone 
zaak’ maar een absolute voor-
waarde om de producten af te 
kunnen blijven zetten. Om de 
concurrentiepositie van de 
Nederlandse akkerbouw en 
de verwerkende indu-
strie, die enorme 
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