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A W - A C T U A

Zoals het een goed aardappelfanaat betaamt, vraag ik in een restau-
rant altijd na wat voor aardappelras er in het opgediende gerecht is
gebruikt. Zo zitten we onlangs in een klein Italiaans restaurant. Bij
een gerecht met gegrild vlees krijgen we gebakken aardappelen. Deze
zijn overgoten met olie en worden gezamenlijk geserveerd met boon-
tjes met daaroverheen een verse tomatensaus. Het geheel ziet er best
smakelijk uit, maar de aardappelen zijn eigenlijk net iets te melig om
het gerecht voldoende diepgang te geven. Eigenwijs als ik ben
bespreek mijn bevindingen met de garçon. We waren het eigenlijk
snel met elkaar eens: het had wel wat vastkokender gemogen. Even
later, vlak voordat de koffie wordt geserveerd komt de eigenaresse
met haar ‘eigen aardappelspecialiteit’ op de proppen: een Croketto di
Patate. Een bijzonder smakelijk bijgerecht opgeluisterd met kaas en
kruiden waarbij diezelfde ‘melige’ aardappel het gerecht precies die
smaak geeft dat er bij past. Dit is nu een staaltje van aardappel-
ondernemerschap waarbij je de vingers bij aflikt. Je fouten inzien,
erkennen en de bakens verzetten.
Een heel andere ontwikkeling zien we echter terug in de akkerbouw.
Veel bedrijven denken dat alleen groot of liever nog groter of zelfs
grootst noodzakelijk is om in de toekomst mee te kunnen blijven spe-
len. Dat is vanaf de Tweede Wereldoorlog al ingegeven door rich-
tinggevers als het Marshall-plan en de ideeën van Mansholt, maar
deze zijn nooit aangepast. Dezelfde ideeën en inzichten zijn door de
grote handelshuizen gebezigd. Steeds groter groeien wordt als nood-

zakelijk ervaren om nieuwe en bestaande markten optimaal te kun-
nen voorzien. Maar gezien de ontwikkelingen in Frankrijk waar het
zwart vermeerderen van pootgoed aan de kaak moet worden gesteld
is het bijzonder lastig om je eigen producten in de hand te houden.
Daarnaast wordt het steeds moeilijker om snel in te kunnen spelen
op vragen in de sector. Hierdoor wordt het kunnen onderscheiden in
de markt ook nog eens bemoeilijkt. Als we echter naar een land als
België kijken, wordt daar op een heel eigen manier mee omgegaan.
Hier hoeft een bedrijf niet per se groot te zijn om een rol van beteke-
nis te kunnen spelen. Toegevoegde waarde creëren en onderscheiden
in de markt daar gaat om. Natuurlijk speelt het politieke klimaat
daar een rol in, maar het ondernemerschap waarvan we deze maand
een voorbeeld laten zien bij het bedrijf van handelsondernemening
Lathouwers geeft aan dat je ook als minder grote speler een positie in
de markt kunt afdwingen. Niet door voorop te lopen in de vaart der
volken, maar eerst markt creëren en daar investeringen op aan te

passen. 
Een heel ander verhaal dan Albert Heijn die eerst
vindt dat tafelaardappelen alleen zonder herbici-
den geteeld mogen worden en vervolgens de plan-
nen in de ijskast zet. En zoals al bij veel projecten
is gebleken, van uitstel komt …Juist, afstel! ●

Jaap Delleman

Croketto di Patate

Albert Heijn zet herbicide vrije aardappelen in de ijskast
Neerlands grootgrutter
Albert Heijn zou voor oogst
2004 alleen nog tafelaardap-
pelen in haar schappen
aanbieden die geteeld zijn
zonder herbiciden. Dit plan
paste binnen het streven om
alleen residu vrije AGF
producten aan te bieden. Op
dit moment ziet Albert Heijn
echter dat het hele AGF
pakket residu vrij aanbieden
niet mogelijk is. Door nu
alleen aardappelen aan te
bieden zou er een beeld
geschetst kunnen worden dat
de rest van het AGF pakket
niet residu vrij zou zijn.
Vandaar dat er de multina-
tional heeft besloten de
plannen in de ijskast te
zetten. Het project dat
Nedato enkele jaren geleden

is gestart om aardappelen te
telen zonder chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen
lijkt nu zinloos te zijn
geweest. “Dat is zeker niet
het geval”, stelt Wim van de
Ree van Nedato. “Wij zullen
het project zeker doorzetten.
We zijn nu al zo ver gevor-
derd dat we in 2004 klaar
zouden zijn geweest om aan
de vraag van Albert Heijn te
kunnen voldoen. De laatste
jaren hebben we namelijk
veel geleerd en in de praktijk
is gebleken dat je econo-
misch en landbouwkundig
verantwoord het onkruid
met mechanische methoden
onder de duim kunt houden.
Het vraagt wel meer van de
teler, maar het is mogelijk.
Verder blijkt steeds vaker dat

De Nedato/PPO open dag die
op 27 augustus 2003 weer te
Westmaas zal worden georga-
niseerd, heeft een geheel
eigen logo gekregen. Het logo
straalt uit dat het een voor
Nederland belangrijk evene-

ment is geworden. Dit jaar zal
voor het eerst het totale aard-
appelsegment in beeld wor-
den gebracht omdat deze keer
ook het pootgoed nauw bij
het evenement is betrokken.
Het doel is om in de toekomst
ook een totaal beeld van de
aardappelsector te schetsen,
waarbij er steeds een ander
thema zal worden uitgelicht.
Dit jaar zal ook het 40 jarig
bestaan van Nedato centraal
staan. ●

chemisch ook niet altijd goed
gaat.”Tot slot meldt Van de
Ree dat Nedato vindt dat het
project voor een groep telers
interessant is en daarom dat

het bedrijf de telers andere
afzetmarkten zoeken. Is het
niet voor Albert Heijn dan
wel voor een andere super-
markt. ●

Nieuw logo voor Aardappeldemodag 2003
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