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Beste aardappelliefhebbers en –eters,  
 
Tenminste, daar ga ik vanuit als u hier aanwezig bent. 
 
Het is voor mij een hele eer hier een woordje te mogen spreken, voor het eerst namens 
Bioplant, niet zozeer als voorzitter, meer als woordvoerder. 
Voor degenen die Bioplant niet kennen, kan ik u uitleggen dat ik mag spreken als 
vertegenwoordiger van alle biologische akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers.  
We zijn geen vereniging of stichting, maar een overlegorgaan en hebben ons gebundeld 
vanuit Biowad, Noord Nederland, BDeko Flevoland, studiegroep Zuidwest - waar we nu te 
gast zijn - en een teler uit de Wieringermeer en een uit Zuid Limburg.  
Bioplant is eigenlijk voor het eerst echt betrokken en actief en dat werkt goed gezien het 
resultaat van vandaag. Daar zijn we blij mee.   
 
Voor deze gelegenheid heb ik een voorwerp meegenomen om iets duidelijk te maken: een 
ketting. En dan wil ik juist niet het spreekwoordelijk gezegde “de ketting is zo sterk als de 
zwakste schakel” gebruiken, want dat gaat uit van het negatieve en in de biologische 
landbouw staat juist het positieve centraal, toch? 
Deze ketting gebruik ik op ons bedrijf om een trekker uit de modder te halen of een die niet 
wil starten. En ik weet niet of u zelf wel eens een andere auto heeft moeten slepen, maar 
dan weet u dat u dat behoedzaam moet doen, niet te snel optrekken want dan gaat het mis 
en heeft u misschien een bumper in plaats van een hele auto aan de sleepkabel. 
Een goede beeldspraak voor de reden waar we hier vandaag bij elkaar zijn gekomen: het 
convenant robuuste aardappelen. Eerst moet er een probleem zijn, wil je een oplossing gaan 
zoeken. Als je hier te hard aan trekt dan krijg je niet iedereen mee. Behoedzaamheid is 
gewenst. En ook al dachten we als telers wel eens ‘wat duurt dat toch lang’-  zo moeilijk is 
het toch niet, het resultaat is nu veel sterker en duurzamer. 
 
Als we de ketting nader bekijken, dan zien we eerst het oog. Dit zie ik als de grote trekker in 
dit geheel: Bionext. Mijn complimenten gaan naar Maaike en Miriam die met grote inzet ons 
allen hier zover hebben gekregen. Dank jullie wel! 
Na het oog volgen de schakels. Dat zijn wij allen: veredelaars, pootgoedleveranciers, telers, 
verwerkers, handelaars, supermarkten. Ieder neemt zijn plaats in deze keten in. En het is erg 
uniek volgens mij als we straks gaan tekenen. Ook weer iets typisch voor de biologische 
landbouw dat we inzien dat we elkaar nodig hebben, elke schakel is belangrijk, krijgt een 
stem, wordt gehoord. We zien dan ook duidelijk dat de ketengroep akkerbouw een functie 
heeft! 
Aan het eind van de ketting, na het oog en de schakels, komt de trekhaak. Ik zie dit als de 
plaats waar nog vele retailers kunnen aanhaken. Enkele voortrekkers zijn hier aanwezig, 
maar ik hoop van ganser harte en verwacht dat ook eigenlijk wel, dat er vele collega’s zullen 
volgen. Gesprekken zijn al gaande. En natuurlijk moeten via de retail de consumenten 
volgen, daar moeten we het uiteindelijk van hebben. U ziet, deze haak heeft het zwaar te 



verduren gehad en is verder open gaan staan: een plek waar veel ruimte is om iedereen mee 
te krijgen. 
 
Graag wil ik hier ook vermelden dat het bijzonder is dat we als telers een stem hebben 
weten te vormen. Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn toch wel allemaal 
eigenheimers - om in het vakjargon te spreken - met verschillende belangen.  
En het was zeker een lastig traject wat we beleefd hebben samen. Het is een prestatie van 
onze plantensector dat we hier staan en toont ook aan dat belangenbehartiging werkelijk 
werkt! Ik dank de telers voor hun vertrouwen en hoop dat alle aardappeltelers in Nederland 
zullen aansluiten. 
 
Dat vertrouwen hebben we ook de komende tijd nodig om waar te maken waar we voor 
gaan tekenen. Voor ons als aardappeltelers betekent dat het goed omgaan met de 
Phytophthora robuuste rassen die de kwekers ons aanbieden, zodat die resistentie overeind 
blijft. Op één gen resistent zijn blijft wankel. Toen de eerste ziekte uitbrak hebben we een 
brief naar alle leden verstuurd met deze instructie! Want laten we eerlijk zijn, de 
aardappelziekte is een zwak punt van de biologische akkerbouw. Gelukkig kunnen we dit nu 
ombuigen naar een sterk punt! 
Maar dat betekent ook niet alleen een opdracht voor ons als telers, maar voor iedere 
schakel van de keten. En dan geldt voor ons dat het samen optrekken en vertrouwen in 
elkaar, sterker moeten zijn dan de handtekening!   
 
Tot slot wil ik benadrukken dat het vandaag gaat om een uniek product, de aardappel.  
De aardappel is zeer lang het belangrijkste bestanddeel van ons dagelijks voedsel geweest. 
Als ik kijk naar mijn ouders, dan aten we vroeger thuis minstens vijf keer per week 
aardappelen en voorzichtig kwamen daar rijst en macaroni bij. Met mijn generatie is dat 
misschien 50/50, maar mijn kinderen eten het zelf bij uitzondering en het liefst als ze eens 
thuis komen eten. 
 
Nu moeten we er iets bijzonders van maken. En in biologisch Nederland kunnen we dat, als 
we straks vanaf 2020  het enige land in Europa zijn dat Phytophthora robuuste rassen teelt 
waar geen koperbemesting aan te pas hoeft te komen. Ziehier de opdracht aan de retail om 
dit gegeven bekend te maken en bij jullie verkoop te benutten. Dan komt de biologische 
aardappel in ons land als uniek, duurzaam, gezond en lekker op het bord van ons allen! 
Ik dank u wel. 
 
 
 


