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Duurzaam naar topopbrengst
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organisatie

mediapartners

sponsoren

 VRIJ PARKEREN           GRATIS TOEGANG + CATALOGUS

Demovelden aardappelen Lezingen Bedrijvenmarkt Verladen & maatscheiden

Mechanisatiepark

Ontmoeten

Rooidemonstratie

Kennisuitwisseling

De aardappel is een gewas met een enorme 

potentie. Wereldwijd zal de vraag naar voedsel 

toenemen door enerzijds de sterk groeiende 

wereldbevolking en anderzijds door toename 

van de mondiale welvaart. Vergroting van de 

voedselproductie is dus noodzakelijk. Van 

groot belang is dat dit op een duurzame en 

verantwoorde wijze gebeurt. De aardappel heeft 

hierin een prominente rol vanwege de gunstige 

teelteigenschappen ten aanzien van het gebruik 

van essentiële grondstoffen zoals zoet water. 

Voor de sector ligt er de uitdaging en ambitie om 

een volgende stap te maken in ‘Duurzaam naar 

topopbrengst’. Er valt nog veel te doen om de 

potentie van de aardappel optimaal te benutten. 

De sector werkt hier hard aan. Organisatoren 

PPO en NAO laten u graag de stand van zaken 

zien op 22 augustus.



Ontmoetingsplaats van de aardappelsector

PPO
Groeneweg 3

3273 LP Westmaas

PPO Westmaas, T  (0186) 57 99 30
Marcel Tramper, Hanja Slabbekoorn

 

Broere
B E R E G E N I N G  B . V.

10.00  Opening

Lezingen
11.00 - 11.45 Duurzaam naar topopbrengst: bemesting  
 op de korrel genomen
 Dhr. Ing. J.M. Aarnoudse, Van Iperen BV

13.00 - 13.45 De voetafdruk van de Nederlandse   
 aardappel: hoeveel land, water, energie  
 en chemie per ton: nu en straks?
 Dhr. Prof. Dr. Ir. A. Haverkort, PPO/PRI

14.30 - 15.15 Duurzame landbouw hoog op de agenda  
 van Syngenta
 Dhr. Ir. J.J. Bouwman, Syngenta Crop 
 Protection BV

16.00 - 16.45 Bij duurzaamheid past geen piraterij
 Geert Staring, algemeen directeur 
 Breeders Trust

Doorlopend
• Rooidemonstratie Innovator
• Grimme Plein 
• Maatscheiden, wassen en verladen
• Mechanisatiepark
• Demonstratie veiligheidsaspecten transport
• Demovelden aardappelen
• Bedrijvenmarkt

Catering
• Chip Twister
• Frietwagen Farm Frites
• Frietwagen Aviko
• Catering op diverse plaatsen op het terrein 
• Betaalsysteem met munten

Gratis catalogus

19.00  Einde Aardappeldemodag 

Programma

vanuit Rotterdam:
- afslag Oud-Beijerland
- einde afslag rechts
- volg borden Mijns-
 heerenland/Westmaas
- volg bord Klaaswaal
- voorbij Texaco 2e weg rechts  
 (eindje voor rotonde)

vanuit Zierikzee:
- afslag Numansdorp
- volg borden Klaaswaal
- volg borden Westmaas
- na rotonde 1e weg links

Routebeschrijving

Locatie

NAO, T  (070) 354 42 90
René van Diepen

Voor het laatste nieuws... www.aardappeldemodag.nl info@aardappeldemodag.nl


