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Thie-Arend Brouwer, 
teamleider PPO:

”Aardappel
demodag is een 
platform waar 
praktijk en we
tenschap elkaar 
ontmoeten.”

René van Diepen, 
directeur NAO: 

“Thema top-
opbrengst leidt 
tot topopkomst. 
Alle NAOleden 
zullen er zijn.”

Op woensdag 22 augustus 2012 zal de Aardappeldemodag te Westmaas weer 
plaatsvinden. In deze tiende editie staat het thema ‘Duurzaam naar topopbrengst’ 
centraal. De organisatoren Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en de 
Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) bevalt de professionele samenwerking 
tot op heden goed. Gezien het groeiend aantal deelnemers en bezoekers staat er 
een evenement waar je moet zijn geweest, constateren de organisatoren.

“Over het thema waren we het dit 
jaar snel eens”, laat René van Diepen, 
directeur van de NAO weten. De mede-
organisatoren Thie-Arend Brouwer, 
teamleider PPO, Marcel Tramper, 
bedrijfsleider PPO Westmaas, en Hanja 
Slabbekoorn, hoger technisch onderzoe-
ker bij PPO knikken instemmend. “Het 
woord duurzaam heeft in dit kader een 
dubbele lading. Enerzijds wil duurzaam 
zeggen dat je zo zuinig mogelijk 
omspringt met allerlei middelen. 
Anderzijds wil je continu een hoge 
opbrengst”, legt de directeur uit. “Heel 
veel mensen zouden kunnen zeggen dat 
we als sector dit jaar wel genoeg kilo-
grammen opbrengst hebben. Maar het 
gaat ook om financiële opbrengst”, vult 
Tramper aan. “Het is immers zo dat we 
alleen in alle geledingen van de keten 
geld kunnen verdienen als de prijs hoog 
genoeg is. Aan 5 eurocent per kilogram 
aardappelen kan niemand iets verdienen, 
maar aan een kwartje wel. In die zin is 
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het voor de hele sector duurzamer als de 
prijs op een stabiel niveau ligt”, signa-
leert Brouwer.

Opbrengstmaximalisatie is geen taboe
Het streven naar een maximale 
opbrengst is volgens Tramper helemaal 
geen taboe. “We hebben de laatste jaren 
de lijn ingezet dat het om kwaliteit gaat. 
Dat product kunnen we in de super-
markt of fabriek afzetten. Wat mij betreft 
mogen we het begrip kwantiteit best 
terughalen. Zeker wanneer je het mondi-
aal bekijkt. Als we ook in 2050 de 
wereldbevolking nog willen voeden, dan 
moet de opbrengst per hectare nog ver-
der omhoog. Wij als Nederland kunnen 
hier een boost aan geven. Hier hebben 
we voldoende kennis voor in huis. Met 
onze moderne aardappelrassen en hoog-
waardige pootaardappelteelt bieden we 
hiervoor een prima basis. Maar het moet 
nog wel gebeuren. Vergelijk het maar 
met de suikerbieten. De opbrengst van 
dit gewas is op een van onze eigen per-
celen in vijftien jaar gestegen van 12 ton 
suiker per hectare naar 18 ton. Dat zie ik 
nog niet terug in aardappelen”, legt de 
bedrijfsleider uit. Brouwer voegt hier aan 
toe dat PPO op vele vlakken bezig is met 
duurzaamheid. “Het loopt eigenlijk als 
een rode draad door veel van onze 
onderzoeken heen. Het is mooi dat we 
het dit jaar richting de aardappelsector 

in de praktijk kunnen wegzetten. Het 
doel is een brug te slaan tussen funda-
menteel onderzoek en de praktijk. Je ziet 
de praktijktoepassingen van wat er op 
het gebied van onderzoek gebeurt.”

Duurzaamheid benadrukken
Voor de NAO is de aardappel een heel 
duurzaam product. “Zeker als je dat ver-
gelijkt met andere maaltijddragers. Dat 
willen we iedere keer weer uitdragen”, 
benadrukt Van Diepen. “Daarnaast is het 
zo dat de groeiende belangstelling voor 
Aardappeldemodag er toe bijdraagt dat 
we ketenbreed mensen kunnen informe-
ren. Iedereen komt het evenement bezoe-
ken. Wij hopen als handel dat iedere 
schakel wat aan de aardappel kan ver-
dienen, zodat weer geïnvesteerd kan 
worden. Op deze manier kunnen we de 
voorsprong die we hebben op onze con-
currenten uitbreiden.”

Ketenbreed bijspijkeren
Als een bezoeker op de Aardappel-
demodag is geweest, zal hij ketenbreed 
bijgespijkerd zijn op het gebied van de 
laatste ontwikkelingen, weet Slabbe-
koorn zeker. “Dit geldt zowel fysiolo-
gisch als technologisch”. Om dit duide-
lijk te maken, gaat de organisatie nog 
meer demovelden aanleggen, om het 
fysiologisch aspect duidelijk in kaart te 
brengen. In de vele stands zijn de laatste 

technologische ontwikkelingen te zien. 
Verder ziet Van Diepen ook het sociale 
element als een belangrijke succesfactor. 
“Aardappeldemodag is de eerste keer 
dat de aardappelsector op deze schaal na 
het groeiseizoen weer bij elkaar komt. 
Dat is voor ons als NAO een belangrijke 
reden geweest om in de organisatie te 
stappen. Vandaar dat al onze leden er 
zullen zijn”, benadrukt Van Diepen.

Demovelden dicht bij praktijk
De organisatoren benadrukken dat zij 
nauw samenwerken met standhouders 
en sponsoren. “Daarbij tonen we begrip 
voor de huidige economische situatie. 
Een magere prijsverhoging zorgt ervoor 
dat het een laagdrempelig evenement 
blijft, en de entree voor de bezoekers is 
nog steeds gratis”, legt Van Diepen uit. 
De nauwe samenwerking met korte lij-
nen, biedt volgens Slabbekoorn een 
ongeremde manier van overleg met de 
deelnemers. “Zo denken sponsoren en 
standhouders mee aan het opzetten van 
de demonstraties. We hebben zelf al wel 
een paar ideeën, maar die willen we 
eerst met de deelnemers doorspreken om 
zo dicht mogelijk bij de praktijk te 
komen. Tegen de tijd dat het buitenwerk 
moet plaatsvinden, maken we deze plan-
nen concreet.” ●

Jaap Delleman

Marcel Tramper, 
bedrijfsleider PPO 
Westmaas: 

“Door binnen het 
thema demovel
den aan te leggen, 
kan ik mijn prak
tijkkennis en erva
ring delen met de 
aardappelketen.”

Hanja Slabbekoorn, 
hoger technisch 
onderzoeker PPO: 

“Duurzaamheid 
raakt iedereen, 
Aardappelde
modag geeft het 
begrip betekenis 
voor iedereen.”
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