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A W - A C T U A

Duurzame aardappel:  
onzin of kans?

Duurzaamheid is ‘hot’. Terwijl ik dit schrijf is het bijna 
20 graden in februari en de opwarming van de aarde lijkt 
letterlijk voelbaar. Je hoeft geen klimaatdrammer te zijn om 
te beseffen dat aandacht voor klimaatverandering nodig is. 
De broeikasgasemissies zijn te hoog en grotere weersextre-
men vragen aanpassing van teelten, beter bodembeheer, 
slimme wateropvang.

Naast klimaatverandering vormt ook de afname van insec-
ten een nijpend duurzaamheidsvraagstuk. En de waterkwa-
liteit in grond- en oppervlaktewater is nog niet op orde. 
Ook voor de aardappelteelt is duurzaamheid geen onzin. 
De klimaat- en watervoetafdruk van de teelt is weliswaar 
beperkt, maar het realiseren van schoon water en het bij-
dragen aan biodiversiteit vraagt wel extra inspanningen. 
En ook de extremen met te veel of te weinig water vergen 
aanpassing. Aardappeltelers zijn –vaak samen met keten-
partners- actief in diverse initiatieven zoals Schoon Water, 
Bee Deals, Biodiverse Aardappel en Duurzame aardappel-
teelt. Dit zijn initiatieven met concrete maatregelen om nut-
tige insecten te stimuleren, de bodem gezonder te maken 
en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vermin-
deren. 

Ook in het keurmerk Planet Proof staan deze maatregelen 
centraal. Diverse Nederlandse supermarkten stellen dit 
keurmerk verplicht voor de tafelaardappelen, mede door 
druk van milieuorganisaties. Een boeiende ontwikkeling 
om de aardappelteelt verder te verduurzamen. En een kans 
voor telers en keten om deze aardappel te vermarkten. 
Teelt van een Planet Proof aardappel vraagt wel extra 
inspanning en een meerprijs is dan ook zeker op zijn 
plaats. Interessant is dat ook de milieubeweging deze meer-

prijs ondersteunt. Zo blijkt de milieu-
beweging soms een onverwachte 
partner. En met een duurzame aard-
appel heeft de hele keten, van teler 
tot retailer, goud in handen: een 
gezond product, duurzaam geteeld in 
een schone en biodiverse omgeving. 
Dat is de moeite waard. 

Peter Leendertse (CLM)
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laren in aardappelen te 
beschermen. De organisatie 
heeft nu meer dan dertig ver-
enigingen en bedrijven als 
lid. Het secretariaat van de 
organisatie is gevestigd in 
Brussel en wordt gevoerd 
door Raquel Izquierdo de 
Santiago en Berta Rodondo 
Benito. Tijdens het jaarlijkse 
congres wil de organisatie 
kennis overdragen en de ont-
moeting tussen de leden en 
Europese beleidsmakers sti-
muleren. Om het jaar vindt 
het congres plaats in een van 
de Europese landen. Dit jaar 
is de Noorse handelsorgani-
satie NFGF de gastheer. 
Volgens Gry Sørensen, direc-
teur van de NFGF, zal het 
congres dit jaar, naast een 
doorkijk in de bijzonder 
Noorse aardappelmarkt, veel 
informatie bieden over de 
Europese ontwikkelingen in 
de aardappelhandel. ●

Van 12 tot en met 14 juni zal 
het jaarlijkse Europatat-
congres in Oslo plaatsvin-
den. Met als thema “De tijd-
loze aardappel: een dyna-
misch en innovatief voe-
dingsmiddel”, onderzoeken 
de organisatoren van het 
congres het potentieel voor 
innovatie in de sector nu en 
in de toekomst. Daarnaast 
zal er aandacht zijn voor de 
speciale handelsrelaties van 
Noorwegen met de EU. 
Belangrijke sprekers van 
zowel het bedrijfsleven als 
EU-besluitvormers zullen 
met het publiek hun inzich-
ten over deze onderwerpen 
delen.

Europatat, de Europese aard-
appelhandelsorganisatie, 
heeft als doel de Europese 
nationale verenigingen en 
bedrijven die zich bezighou-
den met de handel in poot-
aardappelen en consumptie-
aardappelen te verenigen. De 
organisatie is in 1952 door 
nationale aardappelhandels-
verenigingen opgericht om de 
belangen van de groothande-

Innovatie centraal thema 
tijdens Europatat-congres 2019

Raquel Izquierdo de Santiago (r) en Berta Rodondo Benito nodigen de 

Europese aardappelhandel uit in Noorwegen.


