
In een goed gevulde, tot lezingenzaal omgebouwde, aardappel-
bewaarplaats vindt de officiële start van de Aardappel demodag 
2016 plaats. Arthur Mol, de nieuwe rector magnificus van 
Wageningen Universiteit, benadrukt dat zonder innovatie toe-
komstige ontwikkelingen geen doorgang zullen vinden. 
“Hiervoor is de gouden driehoek, waarin onderzoek, bedrijfsle-
ven en onderwijsinstellingen samenwerken, ons kernpunt om de 
agrofoodsector verder te innoveren”, benadrukt Mol. Hij vertelt 
dat de Aardappeldemodag al vele edities duizenden bezoekers 
een uniek platform biedt. Hierbij zijn de verschillende segmenten 
uit de sector aanwezig om ondernemers hun nieuwste innovatie-
ve ontwikkelingen te presenteren. “Ook bij de opening van ons 
academisch jaar staat innovatie dit jaar centraal”, laat Mol weten. 

Cisgenese is een betrouwbare veredelingstechniek
Ook Dick Hylkema, directeur van de Nederlandse Aardappel-
organisatie (NAO) en medeorganisator van het evenement, 
benadrukt dat het uniek is dat alle partijen rondom de aardap-
pel bij elkaar zijn tijdens de Aardappeldemodag. Hij voorziet 
tevens een gouden toekomst voor de aardappel, maar uit nog 
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Met een flinke klap met een grote rubberen werkhamer, symbool voor de praktische insteek van de Aardappeldemodag, 
openden prof. dr. ir. Arhur Mol, ir. Dick Hylkema en prof. dr. ir. Ruud Huirne deze editie van het aansprekende evene-
ment op 31 augustus jongstleden op de PPO proefboerderij te Westmaas.

wel een aantal zorgen. “Een ervan is de Brexit, waarvan we de 
gevolgen nog niet kunnen overzien. Dit zorgt wel voor steeds 
genuanceerder denken van burgers over de, voor de aardappel 
noodzakelijke, vrijhandel. Ook de klimaatverandering, waar-
van we dit jaar in verschillende gebieden grote gevolgen heb-
ben gezien, is een punt waar je als sector mee moet leren 
omgaan. Vitaliteit, het thema van deze Aardappeldemodag, wil 
zeggen dat je tegen een stootje moet kunnen en tegenslagen 
moet kunnen hanteren. Gelukkig heeft de aardappel de wereld 
veel te bieden. In Nederland hebben we een sterk sectorcluster 
om de wereld te bedienen. Teelt, handel en veredeling liggen 
op een hoog peil en de nauwe samenwerking met onder meer 
de wetenschap en de overheid zorgt voor de noodzakelijke 
innovatie. Willen we vitaal blijven, dan moeten we nu zaken 
ondernemen. Hiervoor zie ik vier dingen die nodig zijn. Bij de 
veredeling moeten we de natuurlijke planteigenschappen beter 
proberen te benutten met nieuwe technieken. Zo’n nieuwe 
techniek is cisgenese. Het moet geaccepteerd zijn dat cisgenese 
een betrouwbare techniek is, die veel kan toevoegen aan de 
ontwikkeling van nieuwe rassen. Daarnaast moeten we werken 
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aan de negatieve publiciteit rondom gewasbescherming. Ik 
vind dat de akkerbouw, duidelijker dan nu, een stip aan de 
horizon moet zetten. De sector moet duidelijker aangeven waar 
het naartoe moet met duurzame gewasbescherming. Dan kun-
nen wij als handel voor nieuwe markten zorgen en dat kan 
weer leiden tot een consumptiestijging van aardappelen door 
kwaliteitsimpulsen. Daarbij pleit ik nadrukkelijk voor een rol 
van de overheid. Deze moet ervoor zorgen dat het netwerk van 
landbouwraden goed intact blijft. Deze mensen zijn erg belang-
rijk voor de doorontwikkeling van de export. Dat kost natuur-
lijk geld, maar is enorm nuttig voor de exporteconomie. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat er meer deskundigheid op 
het ministerie komt over de land- en tuinbouwsector. En tot 
slot moet de overheid ervoor zorgen dat de capaciteit van de 
NVWA op peil blijft. Wanneer daar geen of te weinig aandacht 
is voor de aardappelbranche, dan raakt dat direct onze aardap-
pelexport. Als dit allemaal lukt, dan voorzie ik voor de aardap-
pelsector een gouden toekomst”, besluit Hylkema waarbij hij 
symbolisch een gouden aardappel aan het publiek presenteert. 

Meer werken aan goed plan
Ook Ruud Huirne, directeur Food en Agri van Rabobank 
Nederland, ziet een gouden toekomst voor de aardappel. In 
zijn korte toespraak pleit de bankier ervoor dat ondernemers 
meer gaan werken aan een goed plan voor de toekomstige ont-
wikkeling van hun bedrijf. “De toekomst van de pootgoedsec-
tor ziet er goed uit, maar zowel nationaal als internationaal 
zijn er niet alleen kansen maar ook bedreigingen. Alleen met 
een goed doordacht plan en kennis van de wereldmarkten kan 
de aardappelondernemer kansen verzilveren. Op de Aard-
appel demodag kunnen ondernemers zich alvast optimaal laten 
informeren. Wat kan bijvoorbeeld de rol van big data en precisi-
on farming zijn op je bedrijf? Door een goed netwerk en kennis-
niveau kan de ondernemer zich voorbereiden op de toekomst 
en een bijdrage leveren aan het gouden perspectief van de 
aardappel”, benadrukt Huirne. ●
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