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Aardappeldemodag 2016 mikt op een vitale sector
De Nederlandse Aardappel 
Organisatie (NAO) en 
Wageningen UR / PPO-
Westmaas trekken alweer 
ruim een decennium lang 
gezamenlijk aan de kar van 
het professionele sectoreve-
nement dat Aardappel demo-
dag heet. In de zomer van 
volgend jaar staat een veel-
belovende 10e editie op het 
programma. Dit keer is het 
thema: ‘Vitaliteit, voor een 
gezonde aardappelsector’. De 
organisatoren, Thie-Arend 
Brouwer, Marieke Ampt, 
René van Diepen en Marcel 
Tramper beantwoorden 
alvast de vraag wat ze daar-
mee bedoelen. 

“Nee het thema is geen open 
deur”, reageert NAO-
directeur René van Diepen 
resoluut. “Je kunt zeggen dat 
vitaliteit iets vanzelfspre-
kends is, maar dat is het niet. 
Voor ons is het cruciaal om 
voor ogen te houden dat we  
onze prominente positie als 
Nederland-aardappelland 
alleen kunnen behouden en 
verder uitbouwen wanneer 
die bedrijfstak in alle opzich-
ten vitaal is. De afgelopen 
jaren is er veel veranderd in 
het landbouwlandschap. 
Allerlei structuren zijn over-
hoop gehaald, ik noem als 
voorbeeld het verdwijnen van 
de Bedrijfs- en Product-
schappen. Wat we moeten 
zien te voorkomen is dat 
zaken als onderzoek en pro-
motie en regelingen  op het 
gebied van bijvoorbeeld 
plantgezondheid verdwijnen. 
Zonder private initiatieven 
bestaat de kans dat de sector 
haar vitaliteit verliest. Dat 
moeten we absoluut zien te 
voorkomen.” De organisatie 
geeft standhouders de vrij-

heid om wel of niet op het 
thema in te haken. 

Levendig schouwspel rond-
om kistenhandling
Alhoewel het nog erg vroeg is 
om een totaalbeeld van de 
beursdag te schetsen kan 
Marieke Ampt, als coördina-
tor van de Aardappel demo-
dag, wel alvast verklappen 
dat op de editie 2016 extra 
aandacht uit zal gaan naar 
allerlei technieken rondom 
kistenhandling. “Kisten zijn 
veelgebruikt in pootgoed- en 

tafelaardappelteelt en juist 
hierbij is het van belang om 
de vitaliteit van de knollen in 
de gaten te houden. Wij 
bezinnen ons momenteel op 
het inrichten van een apart 
terrein waarop alle machines 
van deelnemende bedrijven 
die hiervoor beschikbaar zijn 
gepresenteerd worden. 
Uiteraard maken we hier een 
bewegend en levendig 
schouwspel van.” Daarnaast 
wil de organisatie ook een 
boodschap richting de consu-
ment uitdragen door aan te 

geven dat de aardappel bij-
draagt aan de vitaliteit van de 
mens. De kans bestaat dat in 
dezelfde week als waarin de 
Aardappeldemodag plaats-
vindt, ook de ‘Week van de 
Akkerbouw’ plaats zal vinden 
en de NAO probeert beide 
evenementen te combineren. 
Ons streven als organisatie 
van de Aardappeldemodag is 
om op alle manieren ook de 
boodschap duidelijk te maken 
dat aardappelen gezond zijn. 
Aardappelen zijn immers een 
bron van vezels en vitaminen. 
We hopen van harte dat dit 
initiatief daaraan bij kan dra-
gen,” laat NAO-directeur Van 
Diepen enthousiast weten. 

Nog meer Belgische deel-
name verwacht
Verder verwacht de organisa-
tie, net als bij de vorige edi-
ties, een uitbreiding van het 
deelnemersveld. Dit keer 
komt de uitbreiding vooral 
vanuit België, laat Ampt 
weten. Tijdens gesprekken 
met vertegenwoordigers van 
Belgische ondernemingen op 
beurzen als PotatoEurope en 
Interpom hebben velen van 
hen aangegeven deelname 
aan de Aardappeldemodag te 
overwegen. Net als de 
Nederlandse standhouders 
zijn ze vooral erg gechar-
meerd van de flexibele orga-
nisatie en de laagdrempelig-
heid van het evenement. Voor 
iedereen die de Aardappel-
demo dag alvast in de agenda 
wil markeren, de datum van 
het evenement is woensdag 
31 augustus 2016. Toegang en 
parkeren is gratis, voor zowel 
deelnemers als bezoekers. 
Meer informatie is vanaf nu 
tot het evenement te raadple-
gen op de website www.aard-
appeldemodag.nl. ●

“Je kunt zeggen dat vitaliteit iets vanzelfsprekends is, maar dat is het 

niet”, is de mening van de Aardappeldemodag-organisatoren Marcel 

Tramper, Marieke Ampt, René van Diepen en Thie-Arend Brouwer (vlnr). 

Vandaar dat zij voor het thema ‘Vitaliteit, voor een gezonde aardappel-

sector’ hebben gekozen.
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