A ARDAPPELDEMODAG
23 augustus 2006

• Oogst & Transport
• Inschuren & Verladen
• Inpakken & Palletiseren
• Demo automatisch opzakken

PRODUCENT: Waar bent u goed in?
Alleen met een goede kwaliteit kan nog geld worden verdiend. Voor
de producent is het dan ook de uitdaging om mooie tafelaardappelen
te leveren die bovendien goed smaken, fritesaardappelen te leveren
die vrij constant zijn in bakkwaliteit of pootgoed te telen conform
NAK eisen. Geld verdienen aan de aardappelteelt is een uitdaging die
gebaseerd moet zijn op een beheersbare kostprijs, maar bovenal op
verbeterpunten in kwaliteit die moeten leiden tot beheersbare teelten marktrisico’s.

• Aardappelplein
• Vakblad Agf Aardappeltour
• Smaak & Gezondheid
• ABN AMRO Potato Café

Producent: kies bewust!
GRATIS TOEGANG

Kwaliteit smaakt naar meer!
VRIJ PARKEREN

De consument kiest ook!

• Bedrijvenmarkt
• Demovelden Aardappelen
• Lemken show
• Verreikers in actie

De consument heeft oog voor kwaliteit en ontdekt smaak. De aardappel is veelzijdig, gemakkelijk, gezond en lekker. De uitdaging is dan ook
om de consument meer te laten genieten van het brede assortiment
aardappelen en aardappelproducten. Halen wij als sector voldoende uit
de kast om de smaakpupillen van de consument te verleiden? Positieve
kwaliteitservaring is de beste promotie die je kunt bedenken. De aardappel als ambassadeur van zijn eigen succes. Deze uitdaging is niet
mis maar zet ons wel stil bij ons bestaansrecht in aardappelen:

de uiteindelijke keuze van de consument.

• Life Cooking & Catering
• TV kok Ad Janssen
• the hot potato
• Chip Twister

Hoofdsponsor
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ONTMOETINGSPLAATS VAN DE AARDAPPELSECTOR
Programma
10.00

Opening

Bedrijfspresentaties (lezingentent)
10.30 - 12.30

Bedrijfspresentaties, informatie bij lezingentent

Lezingen
12.45 - 13.15

Biobrandstof uit de landbouw
Dr. ir. R. Kleijntjens, Argos Oil

13.30 - 14.30

(Top)kwaliteit consumptieaardappelen
Dr. ir. A. Veerman, Praktijkonderzoek Plant &
Omgeving B.V

14.45 - 15.45

Slow Food, ook voor aardappelen aantrekkelijk?
Mw. M. Kooistra, Slow Food

16.00 - 17.00

Het obesitas probleem: mogelijkheden voor de
aardappel
Prof. W.H.M. Maris, hoogleraar Humane
Voeding, Universiteit Maastricht

Vakblad Agf Aardappeltour (start bij stand Vakblad Agf)
Tour 1 - Onder leiding van dhr. A. Koevoets
Tour 2 - Onder leiding van dhr. A. Koevoets

12.00 - 13.30
15.00 - 16.30

Doorlopend:
• Oogst Carlita en Frieslander
• Inschuren, maatscheiden en verladen
• Inpakken en palletiseren
• Demo geautomatiseerd opzakken
• Mechanisatiepark
• Allround transport verreikers
• Testopstelling bio-productie-unit
• Lemken show: grondbewerking en spuittechniek
• Demo emissiearme spuittechniek
• Demovelden aardappelen
• Bedrijvenmarkt
• Aardappelplein

Catering
• Life Cooking TV Kok Ad Janssen
• the hot potato
• Chip Twister
• Catering op diverse plaatsen op het terrein, betaalsysteem
met bonnen (diverse uitgiftepunten)

Entertainment (grote tent)
17.30
18.00

Optreden van..........
ABN AMRO Potato Café

20.00

Einde Aardappeldemodag

Voor meer informatie over het programma:
www.aardappeldemodag.nl
Hoofdsponsor

Gratis catalogus bij
aankomst op het terrein

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

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

adres

: Groeneweg 3
3273 LP Westmaas
telefoon : +31 (0) 186 - 57 99 30
fax
: +31 (0) 186 - 57 14 66
e-mail : marcel.tramper@wur.nl
internet : www.ppo.wur.nl

adres

: Postbus 84102
2508 AC Den Haag
telefoon : +31 (0) 70 - 358 93 31
fax
: +31 (0) 70 - 354 42 90
e-mail : diepen@nao.nl
internet : www.nao.nl

Voor het laatste nieuws rond deze demodag: www.aardappeldemodag.nl

