
Zoek de verschillen
Dankzij de specialisatie van de pootgoedteelt zullen 
steeds meer grote bedrijven in zee gaan met een twee-
de handelshuis. Het is immers veelal niet verstandig 
om met je belangrijkste product van slechts één afne-
mer afhankelijk te zijn. Een gedegen vergelijk  tussen 
de aanbieders wordt niet altijd gemaakt. Dat is jam-
mer, want de keuze is bepalend voor de toekomst. 
Wanneer het uitgangsmateriaal eenmaal is besteld 
gaat een lange periode van wederzijdse afhankelijk-
heid van start.
U kent ze wel, op het oog twee dezelfde plaatjes in 
een krant of tijdschrift met daarin subtiele verschillen. 
Aan u de taak die verschillen te vinden. Zo is het ook 
een beetje met de pootgoedpools. Ze lijken op het eer-
ste gezicht allemaal op elkaar.  maar als je  beter zoekt 
zijn er belangrijke verschillen. Die kunnen zitten in de 
leveringsvoorwaarden, de klachtenafhandeling, of de 
manier waarop inspraak van de telers is geregeld. 
Doet men aan prijs egalisatie   en worden daarbij de 
vrije rassen ook meegenomen? Veel is te vinden in de 
poolcontracten, maar ook een teler die lid is van de 
“poolcommissie” is een goede vraagbaak. Maar de 
belangrijkste verschillen tussen de handelshuizen zit-
ten in de marktbewerking. De één focust op de ver-
werkende industrie, de ander op de versmarkt over-
zee. Een derde teelt het pootgoed in heel Europa en 
alleen het uitgangsmateriaal in Nederland. Voor de 
teler is dit belangrijke informatie. Kan hij vroeg sorte-
ren en dus zonder mechanische koeling, of kan hij 
juist profiteren van bewaarvergoeding voor zijn pas 
gebouwde  bewaarschuur. Fritesrassen groeien vaak 
grof en worden in fijne maten verkocht. Rassen voor 
overzee kunnen vaak goed tegen de droogte maar 
moeten aan extra scherpe exporteisen voldoen. Last 
but not least; heeft het handelshuis een heldere toe-
komststrategie? Wat zijn de doelen en hoe wil men die 

bereiken. Bel eens  met het 
management van het handels-
huis. Dat moet voldoende zijn 
om de strategie helder te krij-
gen. Lukt dat niet dan is er 
waarschijnlijk geen en moet je 
op je tellen passen!

Peter Ton

Directeur Stet Holland
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Aardappeldemodag 2012: 
‘Duurzaam naar topopbrengst’
De organisatie van de 
Aardappeldemodag is alweer 
druk bezig met de voorberei-
dingen van de editie 2012. 
Deze zal plaatsvinden op 22 
augustus van 10.00 tot 19.00 
uur. Het gekozen thema van 
dit jaar luidt: ‘Duurzaam 
naar topopbrengst’. 

‘De aardappel is een gewas 
met een enorme potentie. 
Wereldwijd zal de vraag naar 
voedsel toenemen door ener-
zijds de sterk groeiende 
wereldbevolking en ander-
zijds door toename van de 
mondiale welvaart. Vergroting 
van de voedselproductie is 
dus noodzakelijk. Van groot 
belang is dat dit op een duur-
zame en verantwoorde wijze 
gebeurt. De aardappel heeft 
hierin een prominente rol 
vanwege de gunstige teeltei-
genschappen ten aanzien van 
het gebruik van essentiële 
grondstoffen zoals zoet water. 
Wereldwijd wordt de aardap-

pel dan ook gezien als één 
van de gewassen die de voed-
selproductie voor een groei-
ende wereldbevolking kan 
opvangen.’ Vandaar dat de 
organisatoren PPO en NAO 
voor het thema ‘Duurzaam 
naar topopbrengst’ hebben 
gekozen.

Kennis tot meerwaarde
Jarenlang is opbrengstverho-
ging geen doel op zich 
geweest, met name verbete-
ring van kwaliteit was en is 
belangrijk om te voldoen aan 
de eisen die door de markt 
worden gesteld. Echter, om de 
groeiende vraag bij te hou-
den, zal ook opbrengstverho-
ging tot de doelstellingen 
gaan behoren. Niet alleen op 
onze akkers, maar zeker ook 
op die van onze buitenlandse 
collega’s. De kennis van de 
akkerbouwer komt hiermee 
tot meerwaarde. Voor de sec-
tor ligt er de uitdaging en 
ambitie om een volgende stap 

te maken in 
‘Duurzaam naar 
topopbrengst’. 
Er valt nog veel 
te doen om effi-
ciencyvoordeel 
te behalen. De 
sector werkt hier 
hard aan en zal 
de huidige stand 
van zaken tonen 
op de 
Aardappel demo-
dag 2012. ●


