
“Ik ben voorzitter van de 
Pootgoed Contact Commissie, 
het overlegorgaan tussen han-
del (NAO) en teelt, voorzitter 
van de stuurgroep 
Pootaardappelacademie en 
verder zit ik in overlegsitua-
ties met NAK, NVWA, VAVI 
en het Ministerie van EZ. 
Door deze combinatie van 
functies heb ik een goed over-
zicht van wat er gaande is in 
de pootaardappelwereld.”

Hoe bepaalt schone teelt uw 
toekomst?
“De betekenis van het woord 
schoon is divers, maar er 
komt altijd een bepaalde 
vorm van reinheid tot uiting. 
Schone pootaardappelen wil 
niet altijd zeggen dat de kwa-
liteit daarmee gewaarborgd 
is. Schoon is niet alleen de 
buitenkant welke zichtbaar is, 
maar juist de interne kwaliteit 
moet ook schoon en zuiver 
zijn. Met schone schijn kun je 
geen 1 miljard kilo pootaard-
appelen aan de man brengen. 
Dit vergt een gedegen funda-
ment in de teelt en handel 
van pootaardappelen, diverse 
onderdelen in de pootgoedko-
lom spelen hierbij een rol. 
Tevens vraagt een kwalitatief 
schone teelt kritische controle 
op het naleven van de regels 
die hierover zijn opgesteld.
Om de kwaliteit boven in de 
pootgoedkolom te verhogen 
en de nateelt schoner te laten 
zijn, is er voor de klasse S in 
2012 besloten om een 
Erwiniatoets in te voeren. Bij 
het afzetseizoen van het poot-

goed ondergaat het materiaal 
diverse bewerkingen, afhan-
kelijk van de bestemming. 
Het is belangrijk te realiseren 
dat elke bewerking van het 
pootgoed er eentje te veel is 
vanwege kans op beschadi-
ging en daardoor kans op 
inkomende ziektekiemen door 
de schil. Wist u trouwens dat 
veel pootgoedtelers om deze 
reden hun eigen pootgoed 
niet meer sorteren! Voor de 
afnemers moeten we wel sor-
teren in vastgestelde maten. 
Tussen de oogst-bewaar-sor-
teer- en pootperiode zit soms 
een korte tijd, denk hierbij 
aan afzet naar een land als 
Cuba in oktober en soms wel 
zes maanden met bestemming 
Nederland. Partijen die het 
langst bewaard moeten wor-
den hebben de meeste aan-
dacht nodig, zowel in de 
bewaring qua koeling als bij 
het afleveren. Dit proces 
vraagt een goede communica-
tie tussen leverancier en de 
afnemende partij. In dit tra-
ject wil er weleens een foutje 
optreden, hier zijn we ons als 
sector terdege van bewust.” 

Welke veranderingen zijn 
daarvoor noodzakelijk? 
“Nog beter communiceren 
tussen pootgoedtelers en han-
del over de wensen van de 
afnemer en dit dan ook goed 
laten controleren door de 
NAK. De NAK is streng en 
steeds meer risico-gericht 
bezig. Als we zelf het heft in 
handen houden, dan kunnen 
we de overheidsbemoeienis 

Op 20 augustus 2014 zal in Westmaas de 
Aardappeldemodag plaatsvinden. Het thema 
van deze editie luidt: ‘Schone teelt bepaalt 
de toekomst’. Een zeer actueel onderwerp 
waar veel bedrijven in de sector volop mee 
aan het werk zijn. In Aardappelwereld maga-
zine besteden we de komende maanden al 
uitgebreid aandacht aan het thema. In drie 
vragen zullen organisaties die mede richting 
geven aan het beleid in de sector, aangeven 
wat de rol van schone teelt is voor hun orga-
nisatie en achterban. Deze maand is het 
woord aan Upt Hiddema, pootgoedteler in 
Holwerd, lid van de LTO vakgroep Akkerbouw 
en voorzitter werkgroep pootaardappelen, 
ook is hij voorzitter van Europese pootgoed-
telers in Brussel bij Copa/Cogeca. 

“Met schone schijn kun je geen 1 miljard 
kilo pootaardappelen aan de man brengen” 
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tot een minimum beperken en 
zelf ons vak van pootgoed 
telen uitvoeren.” 

Hoe werkt u dit uit in de 
praktijk? 
“Voor de gehele teelt/bewaar/
bewerkingsperiode hebben we 
als sector het PCC Hygiëne-
protocol ingevoerd. Alle ketens 
hebben hieraan meegewerkt, 
transporteurs, centrale sorteer-
ders, centraal gekoelde opslag, 
NAO, NAV, VAVI, Product-
schap Akkerbouw, NVWA, 
NAK en last but not least LTO. 
Als voorzitter ben ik de mee-
werkende bedrijven zeer dank-
baar voor hun grote betrokken-
heid en meedenken. Mocht er 
een ringrotbesmetting ergens 
ontdekt worden, dan is de ver-
spreidingskans een stuk kleiner 
geworden dan voorheen. Er is 
ook een grote poster gemaakt 
voor het Protocol, in de vorm 
van een klok met twaalf cijfers 
en het benoemen per onderdeel 
waarop te letten. Symbolisch 

geeft het aan, dat je op elk 
moment, dat je met aardappe-
len werkt nadenkt of je het ver-
antwoord doet. Alle telers en 
verwerkers krijgen er eentje. 
Wil het slagen dan moet eenie-
der wel meedoen natuurlijk!
Zorg bij aflevering dat je weet 
wat de klant wil. Te lage 
bewaartemperatuur voor 
bepaalde rassen kan gewoon 
niet. Je kunt hieruit lering 
trekken door niet alle rassen 
samen in een koeling te plaat-
sen. In de hectiek van het 
aankomende pootseizoen wil 
het weleens gebeuren, dat het 
poottijdstip te dicht op het uit 
de koeling halen van de 
poters zit, daardoor kunnen 
opkomstproblemen ontstaan. 
Dezelfde problemen kunnen 
volgen als het juist te lang 
duurt tot er gepoot kan wor-
den als de poters in de tus-
senliggende tijd niet goed 
bewaard worden. Op de 1 
miljard kilogram geprodu-
ceerde poters gaat er in ver-

den als de poters in de tus-

ceerde poters gaat er in ver-

telers. Het is tevens een 
prachtige leerschool voor 
startende boeren, hierdoor 
kunnen ze de theoriekennis 
mooi combineren met de 
praktijkervaring van de ande-
ren. We onderzoeken of er 
belangstelling bij consumptie-
telers is. Het ultieme doel is: 
nog betere resultaten van 
beide groepen telers. Is dit 
geen schoon streven?” ●

houding heel weinig mis, 
maar het zou een schone zaak 
zijn om het nog beter voor 
elkaar te krijgen. Er is een 
goed overlegplatform gecre-
eerd tussen LTO werkgroepen 
poot- en consumptieaardap-
pelen, NAO en VAVI. Hier 
worden de wensen van onze 
binnenlandse afnemers 
besproken en wat haalbaar is 
wordt uitgevoerd. Ook heb-
ben we de Pootaard-
appel academie, hier-
in leren telers van 

“Met schone schijn kun je geen 1 miljard 
kilo pootaardappelen aan de man brengen” 
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