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Elke twee jaar organiseren 
Wageningen University & 
Research, P-AGV Westmaas 
en de Nederlandse 
Aardappelorganisatie (NAO) 
de Aardappeldemodag. Op 
woensdag 22 augustus 2018 
is het weer zover en pakt de 
organisatie opnieuw groots 
uit met live demonstraties, 
lezingen en diverse andere 
beursactiviteiten. De 
Aardappeldemodag is een 
ontmoetingsplaats van en 
voor de aardappelsector en 
richt zich op de gehele aard-
appelketen. Juist die keten-
functie, daar willen de orga-
nisatoren tijdens de eerstvol-
gende editie extra de nadruk 
op leggen met het thema: 
Sterke schakels verbinden.

Aankomende zomer komen 
telers, handelaren, verwerkers, 
toeleveranciers, dienstverle-
ners en veel andere bedrijven 
die actief zijn in de aardappel-
sector in binnen- en buiten-
land alweer voor de twaalfde 
keer achtereen naar de 
Aardappeldemodag op de 
P-AGV-locatie te Westmaas. 
Ze gaan daarheen om elkaar te 
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ontmoeten en te informeren 
over de meest recente 
totaalontwikkelingen in de 
sector. Een succesformule die 
op 22 augustus 2018 weer her-
haling zal krijgen. De kracht 
van het welslagen ligt volledig 
verborgen in de keten-brede 
beursdeelname en aanwezig-
heid van bezoekers. Achter de 
sterke positie van de aardap-
pel gaat namelijk een keten 
van sterke schakels schuil met 
uitgekiende activiteiten. 
“Ondernemer schap, kennis en 
ervaring op het gebied van 

techniek, uitgangsmateriaal, 
teelt, bewaring, verwerking en 
verpakking leiden tot een effi-
ciënte keten van grond tot 
mond. Deze schakels leveren 
allemaal een versterkende bij-
drage om zo de keten opti-
maal te benutten. Ze zoeken 
elkaar op en hebben hetzelfde 
doel voor ogen: een optimale 
aardappelteelt voor het beste 
resultaat”, licht projectmana-
ger Leanne Mol-Van de Erve 
toe. “Sterk zijn is één ding, 
maar sterk blijven daar is ook 
veel voor nodig.” Vandaar dat 
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de organisatie voor het thema 
‘Sterke schakels verbinden’ 
heeft gekozen. “We willen 
kennisuitwisseling stimuleren 
en daarmee een bijdrage leve-
ren aan het verbinden van de 
schakels in de keten. Ieder zijn 
eigen focus op zijn deel van de 
keten. We vragen daarom 
bedrijven in de sector op de 
Aardappeldemodag te laten 
zien hoe hun onderneming de 
aardappelketen versterkt.” 
Meer informatie over deelna-
me en voorinschrijving is te 
vinden op de website www.
aardappeldemodag.nl. 
Parkeren en entree zijn zoals 
gebruikelijk gratis. De laatste 
succesvolle editie in 2016 is 
door zo’n achtduizend mensen 
bezocht. ●

meer opbrengst dan Agria. In 
tegenstelling tot de bekende 
ouder, is het ras resistent 
tegen wratziekte. Voor vol-
gend jaar is er al 5 hectare 
pootgoed voorzien. De overi-
ge zes rassen zijn alle afkom-
stig van Agrico Research. Zo 
zijn de salade-aardappelras-
sen Chateau en Loreley zus-
jes van elkaar. “Beide vielen 
mij op vanaf het eerste jaar 
in de hoogste series”, onthult 
Van Hoogen. Chateau is 
vanaf week 46 bij de grootste 

supermarktketen in 
Nederland, Albert Heijn, in 
een ovenschotel te verkrij-
gen. Het ras Bellanita is voor 
het zeer specifieke baby-seg-
ment. Het gaat hier om een 
krielaardappel die compleet 
met schil is te consumeren. 
Bellanita heeft in Frankrijk 
het predicaat ’Chair Ferme’ 
verworven dat garant staat 
voor een superkwaliteit. Dit 
is het eerste ras van Agrico 
dat dit predicaat mocht ont-

vangen. Het ras Danique is 
een vroeg consumptieras met 
een groot aantal niet te grove 
rond ovale knollen, wat het 
ras uitermate geschikt maakt 
voor kleinverpakkingen in de 
West-Europese en Scandina-
vische supermarkten. De 
Classico is een consumptieras 
voor de meer traditionele 
markten in het Middellandse 
Zeegebied . Dit ras heeft een 
goede opbrengst met vol-
doende droge stof voor 

diverse bereidingswijzen. Tot 
slot is de Corsica een ras dat 
zeer geschikt is voor de ver-
werking tot chips. Agrico ziet 
dit ras als een beter alterna-
tief voor het vrije ras 
Hermes, dat veel chipsindus-
trieën gebruiken, vooral rond 
de Middellandse Zee en in 
het Midden-Oosten. ●
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