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Uit de aardappelbranche
Inzichten en vergezichten in de toekomst van de aardappel

Dit is hét moment om in actie te komen
Wie stilstaat, mist de boot. Onherroepelijk. Daarom 
sporen wij alle professionals in de aardappelketen  
aan om samen te werken en kennis te delen. Om een 
gezamenlijke toekomstvisie te bepalen en daaraan te 
werken. Omdat we samen verder komen.

Met dit visiedocument helpen wij u 
graag op weg
Dit document staat vol inzichten op de toekomst van 
de aardappel en is tot stand gekomen met de input 
van professionals uit de aardappelbranche, van teler 
tot retailer. Wij hopen u hiermee uit te dagen om ook 
een blik op de toekomst te werpen en na te denken 
over uw bijdrage. Voor anderen. Voor uw organisatie. 
En voor uzelf. 

Aanleiding
Had u 20 jaar geleden kunnen denken dat de Chinese 
overheid de consumptie van frites aanmoedigt omdat 
aardappelen meer voedingswaarde hebben dan rijst? 
Dat we precies kunnen zien van welke boer en welk 
stukje land de aardappelen op ons bord komen? Dat 
er op grote schaal voedsel verspild wordt, terwijl we te
gelijkertijd moeite hebben om alle mensen te voorzien 
van goed voedsel? Dat ons klimaat zo snel verandert 
dat we allerlei nieuwe technieken moeten ontwikkelen 
om voedsel te kunnen blijven produceren? 

Als er in de afgelopen 20 jaar al zoveel is veranderd, 
wat gaan de komende 20 jaar ons dan brengen? Welke 
impact heeft dat op de wereld? Op de aardappelmarkt? 
Op onze organisatie? En op onszelf? Hoe kunnen  
we dit beïnvloeden, daarop inspelen of daarin samen
werken? Hoe kan ieder van ons zijn organisatie voor
bereiden op de toekomst? 

Waarom wij dit doen
itelligence wil met haar ITexpertise een waardevolle 
bijdrage leveren aan de problematieken die onderdeel 
zijn van de ‘connected food supply chain’. Onze ambi

tie is om met de juiste inzet van data en technologie 
de hele wereld te voeden. En dat kunnen we onmoge
lijk alleen. Daarom inspireren en faciliteren wij spelers 
in de aardappelketen om hierover te sparren, samen 
een visie te ontwikkelen en samen te werken. 

Want wij geloven dat de aardappelketen zijn sterke  
positie kan behouden. En zelfs verder kan uitbouwen. 
Maar alleen als iedereen in de keten met elkaar samen
werkt en bereid is kennis te delen. Door open te staan 
voor elkaars inzichten blijven we elkaar namelijk uit
dagen en verbeteren.

Een gedeelde visie op de toekomst van de aardappel 
helpt iedereen in de keten vooruit. Een visie waar de 
hele keten achter staat en voor kan gáán. En daar  
dragen wij graag een steentje aan bij.

De bouwstenen voor een gezamenlijke visie 
Voor dit visiedocument lieten wij ons inspireren 
door het kwalitatieve online onderzoek en de  
rondetafelsessie die wij in 2017 organiseerden.  
Dit leverde ons belangrijke input en feedback op 
van professionals met hun wortels in deze branche, 
een waardevolle vertegenwoordiging van de  
aardappelketen.

Hierna zetten wij de belangrijkste ambities en  
trends op een rij die naar voren kwamen uit het  
onderzoek en de gesprekken in de rondetafelsessie. 
In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in  
op de trends.

Ambities
De ambities liggen vooral op het vlak van verdere 
verbetering van de kwaliteit met oog voor duur
zaamheid en milieu. Verder lopen de ambities sterk 
uiteen, wat elkaar juist versterkt:
• verduurzaming van de aardappelketen
• precisielandbouw
• minder voedselverspilling 

De omstandigheden in Nederland zijn ideaal voor de aardappelteelt. De ligging van  
ons land is namelijk uniek vanuit klimatologisch én logistiek oogpunt. De ketenpartners 
hebben daardoor de afgelopen eeuw een hele sterke sector opgebouwd en hebben 
samen de teelt, veredeling, handel, processing én infrastructuur in handen. Dat maakt 
de positie van de Nederlandse aardappelbranche op dit moment ijzersterk en moeilijk 
te beconcurreren. Maar de wereld verandert in een razendsnel tempo. En de vraag is 
of het lukt om in de toekomst deze positie te behouden. 
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• meer onderscheiden in de markt
• leveranciers helpen succesvol te zijn
• focus op innovaties

Trends
Samen met de professionals uit de markt zien 
we de volgende trends:

Trend 1 

De consumentenvraag verandert
Trend 2  

Verschuiving in afzet en productie gebieden
Trend 3   

Nieuwe manieren van produceren
Trend 4   

Nieuwe rassen en substituten
Trend 5   

Wijzigingen in de logistiek 
Trend 6   

Minder voedselverspilling
Trend 7   

Aanscherping wet en regelgeving
Trend 8   

Meer focus op duurzaamheid en milieu
Trend 9   

Sterke rol technologie 

Conclusie: samenwerking is essentieel
De belangrijkste conclusie: om innovatie te rea
liseren, is het essentieel om samen te werken, de 
krachten te bundelen en kennis, ervaringen en  
data te delen. En dat is precies wat itelligence  
met dit onderzoek en andere initiatieven op het  
gebied van food&agro in gang wil zetten. 

Bron van inspiratie
Laat dit visiedocument een bron van inspiratie voor 
u zijn om uw eigen visie verder scherp te stellen. 
Uiteraard zijn wij benieuwd naar de ontwikkelingen 
die ú ziet in de aardappelketen. En hoe we binnen 
de keten samen meer kunnen bereiken. Wilt u met 
ons meedenken en meedoen, dan nodigen wij u van 
harte uit om aan te sluiten. Om zo samen een inno
vatieve en duurzame toekomst te creëren. 

Dankwoord
Wij bedanken alle deelnemers aan het online 
onderzoek voor hun medewerking en voor de 
kennis die zij deelden met ons. Daarnaast bedanken 
wij de professionals die deelnamen aan de ronde
tafelsessie. Zij waren een belangrijk klankbord voor 
ons en leverden een waardevolle bijdrage aan de 
totstandkoming van dit visiedocument:

Pieter van Dongen  Haifa North West Europe
Peter van Eerdt  Danespo
Dirk Garos  Restrain Company Ltd
Heero Gramsma  Nedato B.V.
Jan Groen  Green Organics
Dick Hylkema  Nederlandse Aardappel Organisatie
Ruud Kosters – KTG International B.V.
Hein Kruyt  Solynta
Leon van den Oord  Jac van den Oord Potatoes
Erika Róth  HZPC Holland B.V.
Stefan Schuurmans Stekhoven  Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Fonny Tuijtelaars  Haifa North West Europe
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‘ Consument 
vraagt om  
kwaliteit’

Consument vraagt kwaliteit
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De consumenten-
vraag verandert

1 Trend
De consumentenvraag verandert

Focus op gemak en menugedreven inkopen? 
Of aardappels in de kelder?
Het aanbod van supermarkten groeit, consumenten 
doen steeds vaker dagelijks boodschappen en kopen 
dan precies wat ze nodig hebben. Ze grijpen daarbij 
steeds vaker naar bewerkte aardappelen en kant 
enklaarproducten. Ze zoeken vooral gemak en con
venience: wie schilt er over 20 jaar nog aardappels? 
Daarnaast zijn de maaltijdpakketten in opkomst,  
die precies thuisbezorgen wat je nodig hebt om een 
maaltijd te maken. 

Hebben we in 2037 dan geen aardappels meer op 
voorraad in huis, maar alleen de aardappels die nodig 
zijn voor de bereiding van een maaltijd? Of gaan we 
terug naar de grote aardappelzak in de kelder en de 
vrouw des huizes die elke dag een zelfbereid aardappel
gerecht op tafel tovert? De meningen hierover zijn  
verdeeld. De toekomst zal het leren.

Voedselverspilling
Op dit moment wil de consument dat het voedsel er 
mooi uitziet. Dat leidt tot veel verspilling. De trend is 
om op zoek te gaan naar eerlijk voedsel, verloren 
groenten en juist ook aardappels die er niet perfect uit
zien, maar kwalitatief het best van smaak zijn. Het 
blijft de vraag of dit een trend is of dat we in 2037 in
derdaad alles eten van de nietperfect uitziende aard
appel? Als dat laatste het geval is, dan zal in 2037 de 
verspilling een stuk minder zijn dan nu het geval is. 
We hebben dan weer meer ‘normale’ kwaliteitscriteria. 

Personalized fooddata 
We pompen jaarlijks € 80 tot 90 miljard rond in de 

gezondheidszorg. Werkt het ene pilletje niet, dan 
neem je weer een ander pilletje erachteraan. De focus 
op gezond eten wordt steeds groter. Dat kan een kans 
of een bedreiging zijn. Door de koolhydraatreductie 
trend wordt de aardappel niet altijd als ‘gezond’  
gezien. Aan de andere kant weten we dat we met uit
gebalanceerde agfmenu’s helemaal geen obesitas of 
diabetes type 2 meer zouden hebben. In 2037 eet de 
consument precies wat goed voor hem is: op basis van 
een bloedanalyse krijgt hij een voedingsadvies. En  
vervolgens krijgt hij een seintje van een armband of 
telefoon dat hij (aardappels) moet gaan koken en  
eten met zijn gezin.

Inspelen op de veranderende  
consumentenvraag
In de versmarkt zien we steeds meer downsizing. 
Kleinere verpakkingen en kleinere aardappels,  
omdat die sneller klaar zijn. De vraag zal steeds 
meer gaan om gemak en individuele behoeftes  
van consumenten. 

Er zal ook steeds meer diversiteit komen in de be
reiding van aardappels van zowel consumenten als 
producenten. Het is aan de aardappelsector om de 
consument te verleiden met een smaakvolle aardappel 
met een hippe, sexy look & feel. Die de klant thuis 
zelf kan bereiden of die wij in allerlei soorten  
aanbieden.

De eisen van consumenten ten aanzien van keuze en 
houdbaarheid vragen onherroepelijk om innovaties 
uit de markt. Het delen van data is daarbij essentieel. 

Transparantie wordt steeds belangrijker. De consument vraagt nu al om een constante 
kwaliteit en wil steeds vaker weten waar zijn voedsel vandaan komt. En kiest tegelijker-
tijd voor meer gemak en meer maatwerk. Maatschappelijke trends spelen ook een rol: 
keren we terug in de keuken? Roepen we de voedselverspilling een halt toe? Vinden we 
de aardappel wel ‘gezond genoeg’? En wat betekent dat voor de keten?
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Verschuiving 
in afzet- en 
productiegebieden

2 Trend
Verschuiving in afzet en productiegebieden

Over 20 jaar eten mensen over de hele wereld meer aardappels dan rijst. Daarbij 
vindt wel een belangrijke verschuiving plaats in het afzetgebied. In ‘traditionele  
aardappellanden’ staat de aardappel minder vaak op het menu, in nieuwe markten 
zoals China en India juist vaker. Maar dan wel in een andere vorm.

Opkomst China
Onder druk van gezondheidstrends (koolhydraat
reductie) neemt de consumptie in de traditionele 
aardappellanden af. Hoewel we ook over 20 jaar  
nog aardappels eten in Nederland, en zeker niet als 
luxeproduct. In Aziatische landen zoals China en  
India verschijnt de aardappel juist vaker op het menu. 
Met een belangrijk verschil ten opzichte van Europa: 
in Azië zal men niet zozeer zelf aardappels bereiden, 
maar vooral toepassingen van de aardappel eten.

Verder is de verwachting dat over 20 jaar de Russische 
markt volledig gesloten zal zijn. De grootste kansen 
liggen dus in China en India, in de toekomst twee 
hele grote spelers in de aardappelmarkt. Het papier
werk regelen zal voor Nederland de grootste uitdaging 
worden. 
 
Bedreiging
Nederland blijft in Europa een sterke speler, maar 
krijgt het moeilijk in de rest van de wereld, waar 
steeds meer landen zelfvoorzienend worden. Er zal 
dus meer geografische spreiding zijn, zowel in de  
productie als consumptie van aardappelen. Dit is 
vooral een bedreiging voor de kleine exporteurs van 
pootgoed. De grotere pootgoedproducenten zullen  
in 2037 veel meer lokaal pootgoedproducenten en 
boeren gaan creëren, zodat ze pootgoed niet over  
grote afstanden hoeven te verplaatsen.

Veredeling in Nederland en ook een deel 
van de productie elders 
De veredeling van aardappelen gebeurt in 2037 nog 
steeds in Nederland, de productie vindt voor een deel 
elders plaats. Wij putten de bodem nu al te veel uit 

om de productie te kunnen verhogen. Bovendien 
moeten we onze concurrentiepositie veiligstellen, dus 
een aardappelproduct realiseren met een hoge eind
waarde. Nederland gaat zich meer richten op gezond 
pootgoed. De belangrijkste aanleiding is de enorme 
behoefte aan meer aardappels per hectare in allerlei 
landen. Ook is er de noodzaak om het kennis en 
teeltniveau uit te breiden. 

De bulkproductie verschuift voor een deel naar landen 
als India, Pakistan, Rusland en China. Waar veel meer 
grond beschikbaar is, de vraag naar aardappels groot 
is en het veel goedkoper kan dan in Nederland. In 
1979 werd al voorspeld dat dit zou gebeuren, de ont
wikkeling blijkt veel minder hard gegaan dan toen 
voorspeld. De vraag is daarom hoe dit nu verder gaat 
verlopen en waar we staan in 2037.

Procesindustrie
Verder gaat de (proces)industrie domineren. Het  
gaat om schaalgrootte en een steeds gevarieerder  
aanbod, niet alleen van verse aardappels, maar ook 
van aardappelproducten. Of deze bulkproductie  
volledig verschuift naar andere landen, daarover zijn 
de meningen verdeeld, maar de meerderheid gelooft 
in ieder geval niet dat we over 20 jaar in Nederland  
alleen nog aardappelen uit andere landen eten.

‘Aardappelen op het 
menu in China en India’
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‘  Steeds meer 
lokale pootgoed-
producenten’

Steeds meer rassen
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Nieuwe manieren 
van produceren 

Wij zijn nu nog een productieland van aardappelen. In 2037 zullen we meer op  
het hightech eindproduct zitten. Met als uitgangsmateriaal zaden, miniknollen of 
welke vorm we tegen die tijd ook bedacht hebben.  

Maatwerk
Dankzij veredeling maken we veel gerichter en veel 
exacter rassen voor bepaalde locaties, voor bepaalde 
producten en voor bepaalde markten, geoptimali
seerd voor een bepaalde productmarktcombinatie. 
Een frietfabriek wil liever 1 grotere aardappel, terwijl 
iemand die in krieltjes doet liever 40 kleinere aardap
pelen heeft. En die zaait misschien niet in ruggen, 
maar in bedden.  

DNA-aanpassingen
Een andere interessante ontwikkeling is ‘next gene
ration genetics’ oftewel echte DNAaanpassingen.  
Om productkwaliteiten te verbeteren en de resistentie 
te verhogen. Als je ziet hoe ver dat tegenwoordig al 
gaat, wat er allemaal al kan, is het bijna beangstigend. 
Nu kan er al op basis van DNA een voorspelling ge
daan worden wat voor een bepaalde groep mensen 
de juiste voeding is. In 2037 kunnen we per individu 
de juiste pil met voeding samenstellen. Wat betekent 
dat voor de aardappelmarkt? Welke ingrediënten uit 
aardappelen kunnen een basis zijn voor die pil?  

Licenties en joint ventures
Bedrijven richten zich meer op licenties of joint ven
tures voor het kweken en poten van aardappelen in 
het land waar diezelfde aardappel ook geconsumeerd 
wordt. De grote Nederlandse bedrijven kweken al in 
andere landen. Er zijn hoge kosten verbonden aan de 
ontwikkeling van een ras, zo houden zij zicht op wat 
er met hun ras gebeurt.  

Zaadproductie versus pootaardappel
In 2037 zal zaadproductie zonder meer een deel van 
de markt opeisen. De kwaliteit van de zaden zal de 
kwaliteit van de pootaardappelen benaderen. En 

vooral in gebieden waar het niet mogelijk is om met 
pootaardappelen te werken, zullen zaden de markt 
overnemen. Maar tegelijkertijd zal zaadproductie de 
aardappelmarkt vergroten: rijstvelden worden  
aardappelvelden.  
 

Bedreigingen
Ook weefselkweek (tissue culture) zal een rol spelen 
in 2037. Deze methode om planten te vermeerderen 
onder steriele condities wordt vaak gebruikt om een 
plant te klonen. Een andere bedreiging voor de huidi
ge pootaardappelen wordt gevormd door de ontwik
keling van miniknollen.

‘ Verdrijven zaden de 
pootaardappelen?’

3 Trend
Nieuwe manieren van produceren
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Nieuwe rassen 
en substituten

Trend
Nieuwe rassen en substituten

Gemodificeerde middelen versus 
gezonder eten
Als de EU het gebruik van gemodificeerde middelen 
toestaat, gaat er een wereld open. We mogen dan 
ook ziekteresistente aardappelen ontwikkelen. Al 
botst dat wel met de vraag van politiek en consumen
ten naar steeds gezonder eten. Welke ontwikkeling 
het zal winnen in 2037, daarover zijn de meningen 
verdeeld. Een andere optie om ziektes te voorkomen, 
is meer balans te brengen in grond en plantmateria
len. Dit past bij gezonder eten, de kwaliteit van de 
aardappel blijft daarbij in stand.  

Consumentgedreven en 
productiegedreven productie
In 2037 zullen we, anders dan nu, veel meer con
sumentgedreven dan productiegedreven produceren. 
Naast de technische productie van rassen, vragen de 
consumenten in 2037 om andere smaken en vinden 
zij beleving nog belangrijker. Aardappels worden sa
men met consumenten ontwikkeld. Met hart en ziel, 
men wil een supergoed product neerzetten met een 
beleving voor de consument.

Er zullen 2 stromingen naast elkaar blijven bestaan: 
rassen gebaseerd op de behoeften van de consument 
en rassen ontwikkeld op basis van een overtuiging 
van de teler. 
 

Klimaat
Aangezien het klimaat onvoorspelbaar is, moeten 
we ons nu al voorbereiden om nog steeds succesvol 
te kunnen zijn in het klimaat van 2037. We moeten 
betere rassen vinden, betere resistenties, betere op
brengsten, betere bewaarbaarheid, betere kwaliteit. 
En wat vooral heel belangrijk is, we moeten de kwali
teit van het pootgoed waarborgen. In verschillende 
landen, zodat er ook een geografische spreiding is.

Bedreiging: zeewier
Alleen al in Nederland zijn er nu 3.000 rassen. In 
2037 zullen er nog meer soorten aardappels aange
boden worden, in nog meer variaties. En de aardappel 
heeft niet alleen concurrentie van de eigen rassoorten, 
maar ook van substituten zoals pillen en zeewier. Ook 
voor zeewier zijn zaden ontwikkeld en daaruit kan  
geweldig voedsel voor koolhydraten gemaakt worden. 
Zeewier kan dus een geweldige concurrent worden 
voor de aardappel, want het is nog goedkoper ook.

In 2037 zullen er nog specifiekere rassen zijn voor bepaalde regio’s. We kunnen 
kweekmethodes versnellen, vegetatief of generatief, hybrideachtig, zodat we overal 
een ras voor kunnen ontwikkelen. Wij ontwikkelen overal een specifiek ras voor: 
zoute locaties, droge locaties, locaties waar ziektes in de grond zitten, etcetera. 

‘ Het veranderde klimaat 
vraagt andere rassen’

4
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‘ Aardappelen 
winnen het  
van rijst’

Aardappelen winnen het van rijst 
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Wijzigingen 
in de logistiek   

5 Trend
Wijzigingen in de logistiek   

Klimaat
De keuze voor de teeltlocatie wordt mede door 
het klimaat gestuurd, op basis van de potentiële op
brengst en de logistieke kosten. Dat geldt voor alle 
landen. In Spanje wordt de aardappelteelt verplaatst 
naar betere locaties. In Nederland verzuipen de  
piepers, terwijl ze in Frankrijk in diezelfde periode  
wel gerooid kunnen worden. We moeten dus naar 
meer geografische spreiding. Dat geldt voor de hele 
voedselproductie.  

Dynamische logistiek
Dankzij de ontwikkelingen in veredeling geldt in 
2037 niet langer ‘one size fits all’ voor de logistieke 
keten. In Nederland alleen zijn er nu al 3.000 rassen. 
In 2037 zullen er nog meer soorten aardappels aan
geboden worden, in nog meer variaties dan nu. Het 
wordt een dynamischer geheel, meer to the purpose 
van de gebruiker. Dat stelt eisen aan de supply chain 
planning.

Processors
De grote processors gaan meer naar closedloop 
systemen om hun brandreputatie en de supply chain 
te optimaliseren: de juiste variëteit op het juiste mo
ment op de juiste plek bij het publiek krijgen. En dan 
ook nog precies weten wat er onderweg met het pro
duct is gebeurd: hoe is het bewaard, wat is er gespoten?

Lokale logistiek
Ook lokaal gaan logistieke ketens de komende 20 jaar 
sterk veranderen. Denk aan de bezorgdiensten van 
maaltijdpakketten die als paddenstoelen uit de grond 
schieten, online supermarkten, allerlei online plat
forms waar je als boer rechtstreeks je producten aan 
de consument kunt aanbieden. De eisen aan de retail 
zijn in 2037 veel hoger dan nu. Als zij niet leveren 

volgens de wensen van de consument, raken zij 
hun handel kwijt. De grootste zorg voor de retail is 
productbeschikbaarheid en het juiste product op 
de juiste plek krijgen. 

Samenwerking
In 2037 zal er veel meer samengewerkt worden in 
de keten om te kunnen voldoen aan de vraag van 
de consument. Voor alle organisaties in de keten is 
samenwerking noodzakelijk om te overleven, maar 
dat geldt zeker ook voor de retailers.  

Online
De online handel is nu goed voor 510%, dit afzet
kanaal gaat zeker een vlucht nemen. De retail handelt 
daar nu echter nog niet naar.  

Geografische productiespreiding
De verwachting is dat in 2037 veel meer landen  
aardappels zullen produceren. Geografische productie
spreiding wordt steeds belangrijker voor de poot en 
de consumptieaardappel, onder andere doordat de 
wereldbevolking groeit, de aardappelconsumptie 
stijgt, landen zelfvoorzienend zijn en het klimaat  
verandert. Pootgoedproducenten zullen in 2037 veel 
meer lokaal pootgoedproducenten en boeren gaan 
creëren. Want het is niet efficiënt om pootgoed over 
grote afstanden te verplaatsen.

Alle veranderingen vragen om aanpassingen van de logistieke keten. 
De veranderde consumentenvraag, maar ook het klimaat speelt een rol.

‘Meer lokale poot-
goedproducenten’
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Minder 
voedselverspilling

6 Trend
Minder voedselverspilling   

Gezonder pootgoed
Met gezonder pootgoed ontstaat er een gezonde teelt 
met minder ziektes en daardoor minder verlies in de 
bewaring. En dus minder verspilling. Gemiddeld  
worden aardappels 6 tot 8 maanden bewaard. Als er 
in die periode minder verlies is, is er meer zekerheid 
over het mogelijke aanbod en wordt er minder weg
gegooid.   

Biologische teelt
In de biologische teelt is de huidige werkwijze dat  
alles wat gezaaid en geoogst wordt, al verkocht is. 
Geeft de natuur te weinig, dan worden klanten daar
over geïnformeerd en krijgen zij minder geleverd.  
Zo ontstaan er soms wel tekorten, maar zeker geen 
overschotten meer. Dit gebeurt al Nederland, Frank
rijk, Denemarken en Italië. 

Circulaire keten
Onze productie zal op personalized fooddata aange
past zijn: wij produceren volledig op basis van wat de 
consument nodig heeft. Het is meer en meer een circu
laire keten: de keten start bij de consument, gaat naar 
de teler en weer terug naar de consument.

Technologie
Ook de technologie gaat ook bijdragen aan een be
perking van de voedselverspilling. In 2037 is de nu 
al bestaande technologie over hele keten ‘connected’, 
waardoor de voedselverspilling geminimaliseerd 
wordt. 

Voedselverspilling is een steeds groter probleem. Op dit moment produceren we  
een overschot voor 3 miljard mensen. Maar kunnen we tegelijkertijd 800 miljoen 
mensen niet voeden. Dat is een serieus logistiek vraagstuk, dat nog groter wordt  
als de wereldbevolking in 2037 groeit naar 9 miljard.

‘We produceren nu 
al een overschot voor 

3 miljard mensen’
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‘ 9 miljard  
mensen in  
2037’

9 miljard mensen in 2037  
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Aanscherping 
wet- en 
regelgeving

7 Trend
Aanscherping wet en regelgeving     

Politiek en wetgeving
Politiek en wetgeving zijn onvoorspelbaar. De afge
lopen jaren heeft de politiek de handel flink veran
derd. De leider van morgen kan de hele wereld op 
z’n kop zetten. Dat gebeurt al en dat zal in 2037 niet 
anders zijn. Dit vraagt flexibiliteit en continu inspelen 
op actualiteit, ook in de komende 20 jaar.   

Subsidies en innovaties
Er zijn de afgelopen 40 jaar veel niches ontstaan van
uit innovaties. Innovaties worden vaak gesubsidieerd. 
Dat is positief, goede ideeën moeten gesubsidieerd 
worden. In veel gevallen blijken deze organisaties 
zichzelf echter niet in stand te kunnen houden zonder 
subsidie. Zodra de subsidie wegvalt, stopt de organi
satie. Dan blijkt het toch een trend geweest te zijn en 
niet een cruciale ontwikkeling voor de toekomst.

En toch moet onderzoek en innovatie altijd gestimu
leerd worden. We moeten onszelf blijven ontwikke
len, ook om onze voorkeurspositie in de wereld te  
behouden. En dat kan alleen door ondernemerschap, 
uitproberen en ontdekken wat wel werkt en wat het 
verschil maakt voor de toekomst. 

Ook in 2037 zullen veel subsidies voor vernieuwingen 
uitgegeven worden door de politiek. Door alle moge
lijkheden in de wereld, zijn we dan juist in staat om 

steeds sneller tot vernieuwingen te komen. Ook in 
2037 beïnvloedt de politiek dus met haar subsidies 
de richting van de innovatie. Al verwachten we wel 
meer macht voor de innovator op de uitgifte van 
subsidiebudgetten, omdat de kennis hierover niet 
bij de politiek zal liggen.

Europese politiek
Onze productie zal op personalized fooddata aange
past zijn: wij produceren volledig op basis van wat de 
consument nodig heeft. Het is meer en meer een circu
laire keten: de keten start bij de consument, gaat naar 
de teler en weer terug naar de consument.

Technologie
Naast de landelijke politiek kan ook de Europese 
Commissie onze positie in 2037 positief beïnvloeden 
door de versnelde veredeling met zaad te bevorderen 
of andere nieuwe technieken te accepteren. Als dat  
gebeurt, hebben we in 2037 meer monopolierassen 
vanuit Nederland, dit versterkt de research & develop
ment in ons land.

Hierin zien de deelnemers vooral bedreigingen. Zij geven aan dat zij nu al tegen 
wet- en regelgeving aan lopen bij het realiseren van hun ambities. Tegelijkertijd 
bieden subsidies kansen voor vernieuwing. En liggen er kansen als de Europese 
Commissie het gebruik van nieuwe technieken goedkeurt.

‘Wet- en regelgeving 
grootste bedreiging voor 
realiseren ambities’
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Meer focus op 
duurzaamheid 
en milieu

8 Trend
Meer focus op duurzaamheid en milieu   

Chemicaliën
Het gebruik van chemicaliën neemt af. Zowel door 
maatschappelijke druk als vanwege de, nu al voelbare, 
scherpere wet en regelgeving. De verwachting is dat 
bijna de helft van de huidige gewasbeschermingsmid
delen in 2037 niet meer beschikbaar is of niet meer 
gebruikt mag worden. Een substantieel deel van de ge
wasbeschermingsmiddelen komt nu uit Azië. In 2037 
hebben zij deze zelf nodig omdat zij meer aardappels 
gaan produceren. De LTO wil in 2030 naar residuvrij 
en emissieloos telen. Gezondheid voorop. 

Er leven nog veel vragen als het gaat om de verwachte 
situatie op dit vlak in 2037. Hoe houden we de ge
wassen gezond? Hoe voorkomen we CO2uitstoot? 
Welke beschermingsmiddelen hebben we nodig als 
we onder andere omstandigheden telen (zilt, droog)? 
Hoe kunnen we weerbaar telen met aandacht voor 
biodiversiteit en duurzaamheid én onder continue 
prijsdruk?  

De verwachting is dat er een verdere integratie van  
het gebruik van chemicaliën (fertilizers, bestrijding) 
met veredelaars plaats zal vinden. Door de inzet van 
big data wordt de teelt geoptimaliseerd. Het beste  
resultaat per vierkante meter.

Energieneutraal
We zullen steeds meer energieneutraal zijn in 2037. 
Initiatieven die hiervoor zorgen zijn bijvoorbeeld  
zeevrachten met zonnepanelen en accu’s in containers 
om de dagelijkse stroom op die schepen op te wek
ken. Een positief gevolg van het klimaat is de wereld
wijde vergroening. Zelfs in Afrika: de Sahara is  

groener dan ooit. Afrika is zoveel groter dan Europa, 
wat daar gebeurt, heeft meer effect op het milieu en 
het klimaat dan de windmolens en zonnepanelen in 
Europa.

Businessmodellen duurzame energie
Zonneenergie is sterk in opkomst. Er is zelfs een  
beweging die zegt dat er door alle huidige initiatieven 
in 2037 een overschot is aan energie. Dan moeten  
producenten betalen omdat ze energie maken en aan
bieden en krijgt de afnemer betaald. Vergelijkbaar met 
de negatieve rente: we gaan betalen voor ons spaar
geld. Andersom zijn er mensen die een slim hypo
theekcontract hebben gesloten met de bank, zij krijgen 
nu betaald van de bank. Diezelfde ontwikkeling gaat 
er komen op het gebied van energie, het model wordt 
omgedraaid. 

In 2037 heeft iedereen batterijen in huis om zelf ener
gie op te slaan en te gebruiken. Er ontstaan hele andere 
businessmodellen. De producerende bedrijven in de 
aardappelmarkt zijn grootverbruikers van energie. Wat 
betekent deze ontwikkeling, hoe kan ieder hiervan zijn 
bedrijf laten profiteren?

Duurzaamheid is al belangrijk, maar wordt in 2037 nog veel belangrijker. Duur-
zaamheid in termen van het beschermen van de natuur, en ook in termen van  
de economie. Maximale output met minimale input. Winst maken en tegelijkertijd 
het milieu sparen. 

‘Maximale output 
met minimale input’
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Sterke rol 
technologie

9 Trend
Sterke rol technologie 

4D-printen
In 2037 heeft iedereen een 4Dprinter in huis staan 
die voedsel kan printen. Er zijn voedselcartridges  
die je vult met ingrediënten, misschien met aardap
pelpuree of andere aardappelsubstanties. Aardappels 
worden geprint. De technologie bestaat al, over 20 
jaar zal deze zeker ontwikkeld zijn tot het niveau  
dat het schaalbaar is en iedereen er gebruik van kan 
maken. 

Robotisering
Uit onderzoek blijkt dat robotisering over 20 jaar  
wereldwijd 140 miljoen banen kost. 140 miljoen,  
dat is best veel! En dat terwijl er alleen maar meer 
mensen bij komen! We krijgen meer vrije tijd, in  
20 uur worden we beloond voor 40 uur. 
Robotisering levert echter ook nieuwe banen op.  
Vooral in het voorste deel van de keten zal dit tot  
veel veranderingen leiden. Er ontstaan andere type 
functies, andere uitdagingen. Het ziekteverzuim is  
een minder groot probleem, storingen in het systeem 
worden een groter probleem voor ondernemers.
Met robotisering worden alle dingen ook veel kleiner. 
Er zijn geen enorme trekkers meer die akkers dicht
rijden, daar hebben we dus geen last meer van. De 
boer hoeft niet meer op de trekker te zitten, machines 
rijden gewoon zelf rond. Ook fabrieken worden be
mand door robots. Arbeid is over 20 jaar te duur.

Internet of everything
We weten alles, we meten alles, we verzamelen alle 
data, maar wat gaan we met die data doen? De laatste 
2 jaar is er meer data vastgelegd dan in de afgelopen 

2.000 jaar! Willen we echt alles weten? Waar gaan 
we die data voor gebruiken? En dan? 

Smart farming
Big data en de mogelijkheden met drones en satel
lieten lijken voor een deel gehyped. Er zullen hierdoor 
geen businessmodellen radicaal gaan veranderen. 
Maar het gaat wel een verandering teweegbrengen,  
die veel waarde toevoegt, en vooral ‘smart farming’ 
mogelijk zal maken.

Nieuwe rollen en businessmodellen
Dat we in 2037 geen boer meer op de trekker hebben, 
dat is logisch, want dat hoeft nu eigenlijk al niet meer. 
De nieuwe boer zit achter de computer, zijn gewassen 
worden door drones bekeken, dat is ook logisch. Want 
de nieuwe boer kan daar veel meer mee dan met foto’s 
en hij kan de planten veel beter zien. Er zullen door 
deze ontwikkeling hele andere businessmodellen ont
staan, van organisaties in de aardappelbranche die zich 
specialiseren in het maken en analyseren van deze beel
den en adviseren op het gebied van precisielandbouw. 
Voor Nederland is dit ook noodzakelijk om in 2037 
nog steeds bij de top van de aardappelmarkt te horen.

Smart farming
Op dit moment ervaren de deelnemers aan het onder
zoek op dit vlak belemmeringen voor het realiseren 
van hun ambities. ITsystemen zijn verouderd, het lukt 
niet om data beschikbaar te krijgen op veldniveau. 
Agrariërs hebben angst om de beschikbare technologie
en toe te passen, bovendien ontbreekt het ook vaak aan 
budget en innovatiekracht. Een aandachtspunt, dus.

Technologische mogelijkheden zijn in 2037 immens groot. Robotisering, zelfrijdende 
tractoren, drones, satellietbeelden die de kwaliteit van voedsel controleren en wel-
licht het 4D-printen van voedsel kunnen helpen om tegemoet te komen aan de hoge-
re eisen van de consument en de overheid. Overigens denkt slechts een enkeling dat 
er over 20 jaar geen menselijk personeel meer nodig zal zijn. Volgens sommigen 
bieden deze ontwikkelingen veel kansen, anderen verwachten er weinig van. 
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‘ Smart Farming  
door technologische  
mogelijkheden’

Smart Farming door technologische mogelijkheden
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Het antwoord: ketenbreed samenwerken

Het antwoord:  
ketenbreed  
samenwerken
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Het antwoord:  
ketenbreed  
samenwerken

Dit is hét moment om in actie te komen
In 2037 zullen bedrijven binnen de keten veel meer 
met elkaar samenwerken, simpelweg omdat we anders 
niet overleven. Dat gegeven zorgt ervoor dat we in 2037 
met veel minder organisaties binnen de aardappel
branche zijn. Als het tempo doorzet zoals de af
gelopen 25 jaar, hebben we in 2037 één groot poot
goedbedrijf, één groot zaadbedrijf en één grote 
exporteur. En die kunnen het alle drie heel goed met 
elkaar vinden.

In 2037 staan we continu open voor samenwerking 
met andere partijen, om samen sterker te worden. 
Ook zal in 2017 de cultuur binnen organisaties  
opener zijn. Waar collega’s nu nog behoudend zijn  
en zaken willen laten zoals ze zijn, zal er later een  
dynamische open cultuur zijn.

Als Nederland delen we onze kennis met de wereld en 
zoeken we samenwerking. Als vooroploper in de 
markt maken wij de wereld daarmee slimmer en niet 
onszelf. Er is een trend gaande waarin andere landen 
ook kennis vergaren, zoals Rusland op het gebied van 
het bewaren van aardappels, maar deze niet delen met 
de wereld. Dus zou het zo kunnen zijn dat in 2037 de 
wereld slimmer is op het gebied van aardappelen dan 
wij. Omdat zij onze en eigen kennis combineren. Wat 

zal de status van China of India zijn in 2037, zijn 
zij de wereldproducent van aardappelen?

De belangrijkste conclusie is dat we ketenbreed  
moeten samenwerken. We kunnen samen meer  
kennis krijgen en onze voorsprong behouden als we  
niet ieder voor zich werken en onze kennis niet voor 
onszelf houden. Dan kunnen we ook over 20 jaar het 
verschil maken. Als we krachten bundelen, van teler 
tot retailer! 

Ketensamenwerking werkt alleen als je duurzame  
afspraken maakt en aan een duurzame samenwerking 
werkt. En dat is het doel van de groep professionals 
die bij de rondetafelsessie aanwezig waren. Samen  
verder komen.

We hopen u geïnspireerd te hebben met dit visie
document. En roepen u op om met ons mee te denken 
en mee te werken aan de toekomst van de aardappel. 
Want we zijn er nog niet. Wij hebben uw input hard 
nodig!

Klik hier: www.toekomstaardappel.nl en  
draag ook bij aan de toekomst van de aardappel. 
Voor anderen. Voor uw organisatie. 
En voor uzelf.

Het antwoord: ketenbreed samenwerken

https://nl-nl-lp.itelligencegroup.com/toekomstaardappel/
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Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Marcel Pothof, Director Food en Agro. 

itelligence Benelux
Steenweg 17B
4181 AJ Waardenburg
Telefoon +31 (0)418 657 020
www.itelligencegroup.com

Uit de aardappelbranche
Inzichten en vergezichten in de toekomst van de aardappel

https://itelligencegroup.com/nl/



