
Om de 2 jaar wordt de Aardap-
peldemodag gehouden op de
PPO locatie te Westmaas.

Proefvelden, demonstraties binnen
en buiten, lezingen en een grote be-
drijvenbeurs zijn vaste onderdelen
van die dag. 

De Aardappeldemodag heeft dui-
delijk een functie als ontmoetings-
plaats voor de aardappelsector. De
eerste editie van Aardappeldemodag
ging door in 2001. Het was toen nog
een initiatief van Nedato (Neder-
landse Aardappel Telers Organisatie)
die behoefte had aan een platform
waar de aangesloten telers elkaar
konden ontmoeten in een sfeer van
actualiteiten en innovaties rondom
de teelt van aardappelen. PPO West-
maas trad op als gastheer van het
evenement. In 2002 is de rol van PPO
Westmaas veranderd van gastheer
tot medeorganisator. 

Het evenement is in de loop der
jaren flink gegroeid, zowel in aantal
standhouders als in aantal bezoekers.
In het eerste jaar waren de bezoekers
afkomstig uit de Zuidwestelijke re-
gio. In het tweede en vooral derde
jaar wordt duidelijk dat de bezoe-
kers uit alle richtingen van Neder-
land komen. Door de korte reistijd
richting België trekt het evenement
ook vanuit ons land aandacht. Door
het internationale karakter van de
Nederlandse aardappelsector wordt
dit proces versterkt. 

Het evenement is gegroeid naar
zo'n 120 standhouders en 5.000 à
6.000 bezoekers.

Schone teelt
Als thema voor 2014 is gekozen

voor 'Schone teelt bepaalt de toe-

komst'. Een actueel onderwerp waar
veel bedrijven in de aardappelsector
volop mee bezig zijn. 

“Een schone aardappelteelt is
voor de hele (Nederlandse) aardap-
pelkolom van essentieel belang”, zo
wordt gesteld. Volgens de organisato-
ren heeft Nederland een naam hoog
te houden als het gaat om de levering
van kwaliteitsproducten. 

“Om ook in de toekomst deze ga-
rantie te kunnen waarmaken is het
noodzakelijk dat we voortdurend
alert zijn op schoon werken. Een
voorbeeld is de Aardappel Teelt Re-
geling. De ATR is het fundament van
de aardappelproductie. Daarnaast
zijn er hygiëneprotocollen opgesteld
die bijdragen aan een verantwoorde
productie en verdere verhandeling.
Uiteraard is het voor de aardappel-
sector van belang om maatschappe-
lijk verantwoord te ondernemen. De
sector heeft toekomst met een teelt
die schoon is, we kunnen het de
consument niet genoeg onder de
aandacht brengen”, zo wordt ge-
steld. 

Mechanisatie 
en energieplein

Een publiekstrekker is het me-
chanisatiepark. Op het uitgebreide
mechanisatiepark worden tal van
machines m.b.t. de aardappelteelt
gepresenteerd. De organisatoren leg-
gen er de nadruk op dat het machi-
nes zijn die voor een ieder ‘bereik-

baar’ zijn. “Hier staan niet de aller-
grootste machines die alleen ge-
schikt zijn voor over de grenzen,
maar machines die voor elke aard-
appelteler of loonwerker interessant
kunnen zijn.”

De gerooide aardappelen worden
rechtstreeks vanonder de rooier naar
het terrein gereden waar het lossen
en verladen plaatsvindt. Door ver-
schillende bedrijven is een opstelling
gemaakt met een stortbak, evt. een
sorteerunit, loslijnen, wasser, enz...

Nieuw in 2014 is het Energie-
plein. Verschillende initiatieven, pro-
jecten en demonstraties zijn op het
Energieplein verenigd door Wage-
ningen UR. Deelnemende partijen
aan het Energieplein zijn: PPO-AGV
i.s.m. Miedema, Fendt, Michelin,
AgroEnergiek en ACRRES. 

Buiten vindt in het kader van het
Energieplein een demonstratie
plaats van de invloed van banden-
spanning op het vermogen en brand-
stofverbruik van trekkers.

Lezingen
Zoals reeds aangegeven, staat bij

de Aardappeldemodag het doorge-
ven van kennis centraal. Dat gebeurt
o.m. aan de hand van een aantal le-
zingen.

De opening van het evenement
gebeurt om 10 uur in de lezingenhal. 

Daarna gaan in diezelfde hal een
aantal lezingen door, o.m. rond stof-
beheersing, slim en kostenbesparend
bewaren, resultaten van 46 akker-
bouwers in praktijknetwerk, de
nieuwste generatie bewaarsystemen:
‘big data’ in de bewaarplaats, Syn-
genta en duurzame aardappelteelt,
chemicaliënvrije bewaring: schone
bewaarplaats, geen residuen,
bemesting op de korrel: de praktijk
aan het woord, nieuwe bemestings-
tool aardappelen,...

Praktisch
Aardappeldemodag wordt georga-

niseerd op het terrein van de PPO-
locatie, Groeneweg 3, 3273 LP West-
maas. Westmaas ligt in de Hoeksche
Waard (ZH), zo'n 20 km onder Rot-
terdam.

De dag loopt van 10 tot 19 uur. De
parking is gratis op het P-terrein van
Aardappeldemodag.

●

Op woensdag 20 augustus in het Nederlandse Westmaas

Aardappeldemodag trekt aandacht op 
schone aardappelteelt als waarborg voor de toekomst

Op woensdag 20 augustus organiseren Praktijkonder-
zoek Plant en Omgeving (PPO) Westmaas en de Neder-
landse Aardappel Organisatie (NAO) samen opnieuw de
tweejaarlijkse Aardappeldemodag. Op deze ontmoe-
tingsplaats van de aardappelsector, staat naast de net-
werk- en demonstratiefunctie het genereren en overdra-
gen van kennis in de keten centraal. Het thema dit jaar
is ‘Schone teelt bepaalt de toekomst’.

Tijdens de Aardappeldemodag kunnen heel wat machines voor de
aardappelteelt aan het werk gezien worden. Daarnaast is er ook plaats voor

lezingen en uitwisseling van kennis en ideeën. 
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Velen onder u brachten tijdens de beurs van Libramont een bezoekje aan onze stand en 
namen er deel aan onze wedstrijd waarbij een prachtige Stanley rugzak kon gewonnen 

worden. Een onschuldige hand trok uit de juiste antwoorden de volgende winnaars:

Jolien Van Heesveld, Sint-Laureins
Julien Van der Meulen, Markegem

Stefaan Vandewoestyne, Sijsele
Felix Van Brusselen, Gelrode

Zij zullen hun mooie prijs binnenkort toegestuurd krijgen. Gefeliciteerd !
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