
De kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt dat volumegroei door
schaalvergroting nadelen kan hebben. Prijsfluctuaties hebben
bij grotere volumes ook veel grotere consequenties. Kostprijs-
leiderschap werd vaak als uniek bestaansrecht aangevoerd om de 
toekomst aan te kunnen. Bijkomstigheid van deze strategie is wel 
dat alles alleen maar lijkt te draaien om prijzen. 

Iedereen die meedoet aan deze vorm van bestaansrecht, komt 
vroeg of laat voor de vraag te staan: tot hoever kan ik hierin mee-
gaan? Als de grenzen zijn bereikt zal het meer gaan naar kostprijs-
beheersing als basisvoorwaarde. Kostprijsbeheersing is niet alleen 
te realiseren door in te zetten op individuele schaalvergroting, maar 
juist door de handen ineen te slaan Samenwerkingsvormen zullen 
dan ook bepalend zijn voor het realiseren van schaalvoordelen en 
efficiencyverbeteringen richting de toekomst.

Het grootste voordeel van 
een goed functionerende 
samenwerking is dat we veel 
bewuster na gaan denken 
wie we nu zijn en wat we 
graag willen en wat niet. 
Waar wordt u als ondernemer 
gelukkig van en waar bent u 
goed in? 

Als ondernemer neemt u bewuster stappen 
en gaat u zich ook veel meer realiseren dat een 
beter functionerende keten uiteindelijk meer geldwaarde 
genereert voor een ieder. De waarde van uw verhaal 
is wel afhankelijk van wat u inbrengt in de samenwerking 
of toevoegt aan de keten. Waar het om zal gaan is 
waarde- toevoeging, sturing en regie.
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Hoofdsponsor

• Sectorrapport ABN AMRO

• Wetenschapswand

• Ontmoeting

• Rooidemonstratie

• Verladen & maatscheiden

• Grimme Plein

GROEI DOOR SAMENWERKING

VRIJ PARKEREN
GRATIS TOEGANG + CATALOGUS

• Bedrijvenmarkt 

• John Deere trekkershow

• Mechanisatiepark

• Lezingen

• Demovelden Aardappelen

• Bandenshow

MELISSANT



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 

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

Aardappels
zo gepiept!

www.aardappels.nl

Aardappels

Slikkevander rentmeesters

 

MELISSANT

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

Programma

ONTMOETINGSPLAATS VAN DE AARDAPPELSECTOR

Routebeschrijving

Hoofdsponsor

Voor meer informatie over het programma:

www.aardappeldemodag.nl

mediapartners

10.00  Opening

12.00 Akkerbouw is topsport!
14.00 Henk Angenent
16.00 In de tent van Telen met toekomst

Standnr. 26:  Technische en financiële aspecten van  
 rijenbemesting
 Drs. Ir. H. Bartlema, NCOR

Lezingen/presentaties (in de lezingenzaal)

11.00 - 12.00 Presentatie sectorrapport ABN AMRO

13.00 - 14.00 Banden Vs. Rupsen. Verbeter bodem-
 structuur en optimaliseer rendement
 Dhr. J. Vollaard, Bandenservice Zuid-West BV

14.30 - 15.30 Kwaliteitsverbetering door samenwerking
 Syngenta Crop Protection BV / Nedato BV

16.00 - 17.00 Blik op de actuele aardappelmarkt!
 Arealen, opbrengsten, prijsvorming
 Dhr. C.P. Maas, DCA-markt

Doorlopend
• Rooidemonstratie Innovator
• Grimme Plein 
• Maatscheiden en verladen
• Mechanisatiepark
• Wheels in action
• Demovelden aardappelen
• Bedrijvenmarkt
• Bandenshow

Catering
• Chip Twister
• Frietwagen McCain
• Frietwagen Lamb Weston
• Catering op diverse plaatsen op het terrein 
• Betaalsysteem met fiches (diverse uitgiftepunten)

Gratis catalogus

19.00  Einde Aardappeldemodag 

      


