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Samenvatting                                                                                                                          

In het Noordelijk zavel-kleigebied in Friesland en Groningen is de teelt van 
pootaardappelen de spil in het verdienmodel van het akkerbouwteelt-
systeem. De sociaaleconomische belangen zijn erg groot. Akkerbouwers in 
deze regio staan voor grote uitdagingen. Daarom is het belangrijk om kennis 
te ontwikkelen en delen en innovaties te bevorderen om in de toekomst 
de sterke positie van de regio vast te kunnen houden. In 2016 is The Potato 
Valley opgericht om als coördinerend platform dit te realiseren en ervoor te 
zorgen dat ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samenwerken 
aan een robuust pootaardappel akkerbouwsysteem. 
The Potato Valley bestaat nu vier jaar en blikt terug op hetgeen zij bereikt 
hebben met behulp van financiële steun vanuit de provincies Groningen en 
Friesland. 

The Potato Valley is de afgelopen vier jaar een succes gebleken. Zij is uit-
gegroeid tot belangrijk platform voor het samenbrengen van allerlei verschil-
lende partijen, waardoor er meer kennisontwikkeling, kennisdeling en inte-
gratie van kennis plaats kan vinden. The Potato Valley heeft veel activiteiten 
uitgevoerd in de afgelopen vier jaar en het netwerk is ontzettend uitgebreid. 
Dit zorgt ervoor dat de uitvoeringsorganisatie momenteel te klein is. Hier-
door moet er in de komende periode een heroverweging gemaakt worden 
wat betreft de uitvoeringsorganisatie. 

Gebaseerd op zes thema’s zijn vele activiteiten succesvol uitgevoerd, waar-
bij er verbinding is gecreëerd en onderzoeken zijn opgezet. Door de jaren 
heen zijn er een aantal ontwikkelingen geweest in de focus van het onder-
zoek. Er wordt nu bijvoorbeeld meer gekeken naar het gehele systeem in 
plaats van de aardappel zelf, meer naar een weerbare aardappel dan naar 
productieverhoging en er is een sterke focus gekomen op precisielandbouw 
en het gebruik van data. De komende periode is gekozen voor de focus op 
kringlooplandbouw. Wat betreft de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, 
ondernemers en overheid zijn er veel samenwerkingen bereikt. 
In de komende periode hoopt The Potato Valley het onderwijs nog meer te 
kunnen betrekken.

The Potato Valley heeft hard aan haar ambitie gewerkt en veel bereikt de 
afgelopen jaren. De komende jaren gaat zij op deze voet verder.
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1. Inleiding                                                                                                                                  

In het Noordelijk zavel-kleigebied in Friesland en Groningen is de teelt van 
pootaardappelen de spil in het verdienmodel van het akkerbouwteelt-
systeem. De sociaaleconomische belangen in de Waddenregio zijn groot. 
De sector zorgt voor 5500 directe en indirecte arbeidsplaatsen. De poot-
aardappelen vanuit deze regio zorgen voor ongeveer 40% van de totale 
Nederlandse productie. Er wordt ±5 miljoen ton gecertificeerd pootgoed ge-
exporteerd en verhandeld in meer dan negentig landen. De regio zorgt voor 
23% hiervan. Om deze positie op lange termijn te behouden en een stabiele 
toekomst in de sector te creëren, is het belangrijk dat er een vitaal en duur-
zaam pootaardappel akkerbouwsysteem gerealiseerd wordt. 

Dit is niet vanzelfsprekend, er liggen grote uitdagingen bij de akkerbouwers 
in de Noordelijke regio. De bodem is de basis en het blijft een uitdaging om 
daar op de juiste wijze mee om te gaan. Uit- en afspoeling van nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen hebben een sterke relatie met bodemstructuur 
en organische stof. Extreem weer als gevolg van klimaatverandering vergroot 
deze uitdaging. Daarnaast is de toenemende verzilting belangrijk aandachts-
punt. Ook neemt de vitaliteit van het gewas af door bodemstructuurproble-
men, waardoor de aardappels slechter bestand zijn tegen abiotische stress-
factoren (i.e. zout, hitte en droogte) en pathogenen. Ten derde worden er 
steeds meer eisen aan het product gesteld. Vanuit de maatschappij klinkt 
de roep naar een duurzame teelt en internationale kwaliteitseisen worden 
hoger. Er is behoefte aan robuuste aardappelrassen. Deze veredeling moet 
versneld worden. 

Echter, beschikbare kennis en onderzoeken op dit gebied zijn gefragmen-
teerd en worden weinig in samenhang uitgevoerd. Er wordt vaak een beperkt 
aantal factoren onderzocht, waardoor resultaten niet goed vertaald kunnen 
worden naar de praktijk. Ook bestaan er spanningen tussen de ras- en 
kwaliteitseisen vanuit de tachtig verschillende exportlanden en de mogelijk-
heden in het huidige teeltsysteem. Om op deze uitdagingen in te spelen, is 
in 2015 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken of een kennis-
platform een goede zet zou zijn om deze problematiek aan te pakken.

Naar aanleiding van de positieve uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek 
is eind 2016 stichting The Potato Valley van start gegaan. Er is een plan van 
aanpak gemaakt om handen en voeten te geven aan de eerste vier jaar van 
de stichting (2016-2020). 
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The Potato Valley heeft bij de start de volgende ambitie geformuleerd: 
“Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis m.b.t. het 
totale pootaardappel akkerbouwsysteem om belangrijke innovaties te 
bevorderen met als doel het realiseren van een breed, robuust en duurzaam 
teeltsysteem voor de exportmarkt. Hierbij werken ondernemers, bedrijfs-
leven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheid intensief met elkaar 
samen.”

Het hoofddoel van The Potato Valley is het realiseren van een duurzaam, 
breed en robuust teeltsysteem door optimalisatie van de pootaardappelteelt 
in het totale akkerbouwplan. Dit wordt enerzijds bereikt door opbouw en 
ontwikkeling van kennis en knowhow door onderwijs en onderzoek, ander-
zijds door integratie van de kennis en knowhow door middel van een inten-
sieve samenwerking van ondernemers, onderzoekinstellingen, onderwijs-
instellingen en de overheid. 

Nu, vier jaar later, zit de periode van het eerste plan van aanpak (2016-
2020) er op. Een goed moment om terug te blikken op de afgelopen vier jaar. 
The Potato Valley had niet kunnen bestaan zonder steun vanuit de provincies 
Friesland en Groningen. In deze rapportage wordt uitgebreid beschreven wat 
er in de afgelopen vier jaar gedaan is en waar The Potato Valley nu staat. 
Ook wordt er een korte blik op de toekomst geworpen. 

2. Vertrekpunt en ambitie                                                                                                           

Voordat er teruggeblikt en geëvalueerd wordt op de afgelopen vier jaar is 
het belangrijk om te beschrijven wat het vertrekpunt en de gestelde ambitie 
voor deze jaren was. In 2015 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
in opdracht van de provincie Friesland naar het oprichten van een innovatie 
en kennisplatform voor de akkerbouw en in het bijzonder de pootaardappel-
teelt. Vervolgens is The Potato Valley naar aanleiding hiervan eind 2016 in 
het leven geroepen. Een belangrijke kernwaarde is “kracht door verbinding” 
waarin ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid samen komen. 

2.1 Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek uit 2015 was tweeledig. Ten eerste is er gekeken 
naar de uitdagingen van de sector en hoe deze aangepakt kunnen worden. 
Ten tweede is er gekeken hoe dit structureel opgezet kan worden door middel 
van het oprichten van een kennisplatform en organisatie. 

De kans is groot dat de vraag naar goede, gecertificeerde pootaardappelen 
zal toenemen in de toekomst en de ras- en kwaliteitseisen worden steeds 
hoger. Aanvullend is er een steeds krachtigere vraag vanuit de maatschappij 
naar meer duurzame teelt. Daarom is het nodig om een duurzaam poot-
aardappel akkerbouwsysteem te realiseren om continuïteit op deze schaal te 
kunnen waarborgen. 

De pootaardappelsector kampt met allerlei uitdagingen en gebieden die aan-
dacht vragen, zoals in de inleiding kort omschreven. Het haalbaarheids-
onderzoek heeft op basis van deze uitdagingen hoofdlijnen voor onderzoek 
geformuleerd: (A) Optimalisatie van het pootaardappel akkerbouwsysteem; 
(B) De ontwikkeling van robuuste en efficiënte pootaardappelrassen; en (C) 
De vitaliteit van pootaardappels. 

Aanvullend op de uitdagingen van de sector is er ook gekeken naar de link 
met onderwijs, deze blijkt vooralsnog nog niet naadloos aan te sluiten. Het 
is belangrijk voor de toekomst van de sector om nieuwe, gekwalificeerde 
medewerkers aan te trekken. Om dit te realiseren moet er een goede aan-
sluiting en samenwerking zijn tussen onderwijs en het bedrijfsleven, zodat er 
een betere fit ontstaat tussen onderwijs en de vraag vanuit de markt. 

Er liggen veel uitdagingen en de huidige zoektocht naar oplossingen door 
middel van onderzoek en beschikbare kennis in de sector is sterk gefragmen-
teerd. Ambitie was om een platform te creëren om dit samen te brengen, 
het is duidelijk geworden dat er hierbij een coördinerend fysiek platform met 
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een kwartiermaker nodig is. Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam dat een 
dergelijke inrichting van The Potato Valley haalbaar is, onder voorwaarde 
van overheidssteun. Hierdoor kan The Potato Valley werken aan een uniek 
robuust pootaardappel akkerbouwsysteem dat zal leiden tot een duurzamere 
samenleving en een sterke positie van Noord Nederland. 
Naar aanleiding van dit haalbaarheidsonderzoek is eind 2016 Stichting The 
Potato Valley opgezet en is er een Plan van Aanpak voor de jaren 2016-2020 
opgesteld. 

2.2 Plan van Aanpak 2016-2020

Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek is er een plan van aanpak 
geschreven om handen en voeten te geven aan The Potato Valley voor de 
jaren 2016-2020. Zoals in de inleiding benoemd is de ambitie van The Potato 
Valley het volgende:

“Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis m.b.t. het 
totale pootaardappel akkerbouwsysteem om belangrijke innovaties te  
bevorderen met als doel het realiseren van een breed, robuust en duurzaam 
teeltsysteem voor de exportmarkt. Hierbij werken ondernemers, bedrijfs-
leven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheid intensief met elkaar 
samen.”

Het hoofddoel is het realiseren van een duurzaam, breed en robuust teelt-
systeem door optimalisatie van de pootaardappelteelt in het totale akker-
bouwplan. Hierbij wordt er enerzijds gefocust op opbouw en ontwikkeling 
van kennis en knowhow door onderwijs en onderzoek, anderzijds door in-
tegratie van deze kennis en knowhow door een intensieve samenwerking van 
ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en de overheid. 
Er zijn zes thema’s opgesteld waar The Potato Valley in de jaren 2016-2020 
op focust. Deze anticiperen op de uitdagingen waar de sector voor staat. 
Voor elk thema zijn er verschillende activiteiten geformuleerd om zo kennis 
te genereren, ontwikkelen en delen of om innovatie te bevorderen. 

De zes thema’s met bijbehorende activiteiten zijn:

Thema Activiteiten

A. Bodem en water als productiefactor
Ontwikkelen van een vitaler en duurzamere 
teelt voor het pootaardappel akkerbouwsys-
teem met maatregelen die leiden tot vermin-
derde inzet van water, kunstmeststoffen en 
chemische gewasbeschermingsmiddelen.

1.   Geconditioneerd onderzoek op 
      rasverschillen
2.   Onderzoek met perceel variatie
3.   Ontwikkeling van een beslissings-
      ondersteunend platform voor 
      precisielandbouw
4.   Ontwikkeling van een drone platform
      voor telers

B. De vitale aardappel
Ontwikkelen van robuuste pootaardappel-
rassen, door versnelde veredelingsproces-
sen, die beter bestand zijn tegen ziekten en 
abiotische stress en minder water, kunst-
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
vragen.

5.   Ontwikkeling van robuuste 
      pootaardappelrassen

C. Optimalisatie van het teeltsysteem
Verhoging van de vitaliteit van pootaardap-
pelen waardoor de kwaliteit toeneemt met 
ondersteuning van laag risico middelen. 

6.   Vitaliteit van pootaardappelen

D. Onderwijs in de keten
Verbetering van aansluiting en imago van de 
groene opleidingen op gewenste profielen in 
de specialistische pootaardappelketen door 
de vraag uit de keten beter uit te lijnen en 
gezamenlijk met de onderwijsinstellingen 
integrale opleiding en onderzoek af te stem-
men. Tevens is de uitdaging de sector posi-
tief en uitdagend te profileren. 

7.   Ontwikkelen van een gezamenlijke 
      onderwijsvisie voor ondersteuning van
      precisieteelten 
8.   Opzetten van een stagepool
9.   Stage- en afstudeeropdrachten bij 
      onderzoekslijnen A t/m C
10. Organiseren goede voorlichtings-
      campagnes voor middelbare scholieren 

E. Telers betrekken bij onderzoek en 
    onderwijs
Toename van bereidheid van telers tot inno-
vatie, betrokkenheid van telers bij onderwijs 
en onderzoek en het delen van kennis en 
vaardigheden met en tussen telers. 

11. Organiseren van bijeenkomsten voor
      voorlichting en voor de ontwikkeling en
      uitwisselen van kennis, knowhow en
      informatie.

F. Communicatie, positionering, 
    profilering en \opzetten netwerk

12.  Ontwikkeling van communicatie-
      middelen ten behoeve van onderwijs- 
      en onderzoeksactiviteiten en profilering
      van The Potato Valley en het opzetten
      van een netwerk voor The Potato Valley.
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Om het hoofddoel te bereiken en alle activiteiten voor onderstaande the-
ma’s uit te voeren, is de stichting opgericht. Hierin staat de combinatie 
bedrijfsleven-telers centraal. Deze combinatie is terug te zien in het bestuur 
en bestaat uit ten minste vijf leden. 
Verder zijn er adviseurs vanuit de provincie, een deelnemersplatform, de 
kwartiermaker/directeur, een secretaris, communicatiemederwerker en 
programmateams.

2.3 Kracht door verbinding

Belangrijk speerpunt vanuit The Potato Valley is “kracht door verbinding”, 
waarbij er een sterke focus is op het bereiken van samenwerking tussen 
ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid (“de vier O’s”). 
Hierbij focust het onderwijs en onderzoek op het ontwikkelen van kennis en
knowhow, waarbij dit vervolgens geïntegreerd wordt door een intensieve 
samenwerking van ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. 
Belangrijk is dat er duidelijk gecommuniceerd wordt tussen de verschillende 
groepen. Ondernemers kunnen belangrijke winst behalen als zij duidelijk 
aangeven aan welke kennis en onderzoek er behoefte is, het onderwijs en 
onderzoek moet vervolgens duidelijk communiceren over resultaten, zodat 
de ondernemers dit kunnen integreren. The Potato Valley wil ervoor zorgen 
dat alle vier de groepen vertegenwoordigd zijn in de stichting, waardoor 
er een nauwere samenwerking bewerkstelligt kan worden en er meer aan-
sluiting komt tussen de groepen. 

 

3. Terugblik 2016-2020                                                          

Nu duidelijk is wat de aanleiding, het vertrekpunt en de geplande doelen 
en activiteiten van The Potato Valley waren in 2016, blikken wij terug op de 
afgelopen vier jaar. Ten eerste wordt de interne organisatie van The Potato 
Valley besproken. Ten tweede wordt er per thema besproken wat er op dat 
gebied gedaan en bereikt is. Als derde wordt de samenwerking tussen de 
vier O’s besproken.

3.1 Organisatie van The Potato Valley

Na het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het plan van aanpak is 
eind 2016 stichting The Potato Valley opgericht en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. The Potato Valley voert zelf geen projecten uit, zij fungeert 
als aanjager en verbinder. Zij initieert, organiseert en zorgt voor implementatie 
door middel van het uitgangspunt ‘kracht door verbinding’. 

Er is in 2016 een bestuur benoemd, waarin de combinatie van bedrijfsleven 
en telers centraal stond. 
Er is een kleine uitvoeringsorganisatie opgezet met als kerntaken : 
- Het opzetten van een programma met acties om de doelen te realiseren; 
- Het in gang zetten van de acties;-Het werven en binden van deelnemers;- 
Het opzetten en onderhouden van een sterk  kennisnetwerk met daarvoor 
benodigde communicatie naast organisatie en administratie. 

De insteek aan het begin was en is om de uitvoeringsorganisatie klein te 
houden en te kijken wat deelnemers van de stichting voor de uitvoeringsor-
ganisatie kunnen betekenen.  Dit zorgt enerzijds voor betrokkenheid, maar 
anderzijds voor fragmentatie met als gevolg een grote druk op een goede 
organisatie en coördinatie van activiteiten en aansturing. De uitvoeringsor-
ganisatie blijkt toch wel erg klein te zijn. Om deze reden is er gevraagd 
aan Het Kadaster om te onderzoeken of er aanvullende financieringsmo-
gelijkheden zijn voor de periode na 2020. Ook is er een benchmarkstudie 
bij vergelijkbare initiatieven en een subsidiescan gedaan in samenwerking 
met PNO consultants. De uitkomst was dat er weinig tot geen aanvullende 
financieringsmogelijkheden zijn vanuit subsidies of fondsen voor dergelijke 
uitvoeringsorganisaties.

In The Potato Valley zijn de deelnemers de ambassadeurs. Doel in de toe-
komst is om meer ambassadeurs te vinden in nationaal en internationaal 
verband, maar ook in de onderzoekswereld. Er is een deelnemersplatform 
opgericht, deze komen twee keer per jaar bij elkaar. 

Overheid

Innovatie platform voor 
het pootaardappel-
akkerbouwsysteem

www.thepotatovalley.nl
info@thepotatovalley.nl

 Oprichting november 2016
  The Potato Valley is, op initiatief van 

ondernemers, opgericht om de poot-
aardappelteelt een prominente positie 
te geven bij overheden, onderwijs en 
onderzoeksinstellingen. 

  Enkele feiten over pootaardappelen in 
Noord-Nederland:

• Levering 23% van de wereldwijde export 
• Export naar meer dan 80 landen
•  Sector geeft direct werk aan 1400 mensen 

en indirect aan 4200 mensen 
•  Sector vertegenwoordigt een arbeids-

waarde van 230 miljoen euro
• Technologische ontwikkeling zeer hoog
•  Grote investeringen in onderzoek naar 

sterker, duurzamer aardappelgewas

 Pootaardappelteelt werkt aan:
• Vitale aardappelen
•  Nauwkeurige teelt naar draagkracht van 

de bodem
• Uitgekiende bouwplannen
•  Bemesting op maat en preventie van 

ziekten, plagen en onkruiden
•  Precisielandbouw met behulp van moderne 

veredeling, sensortechnologie en robotica
•  Geïntegreerde aanpak door: veredeling, 

preventie, goed bodem- en waterbeheer, 
inzet van biologische plaagbestrijders en 
inzet van laagrisico-middelen

Ondernemers Onderwijs

Onderzoek

Vier pijlers van de keten

Taken van The Potato Valley

Deelnemers The Potato Valley

Samenwerken in de keten stimu-
leren/organiseren. Ondernemers, 
onderwijs, overheid en onderzoek

Kansen en bedreigin-
gen pootaardappelteelt 
benoemen, activiteiten 

initiëren

Bijdragen aan behoud van de pro-
minente positie pootaardappelteelt 

in Noord NL 
Kennis delen

www.thepotatovalley.nl | info@thepotatovalley.nl
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The Potato Valley is actief in het werven van nieuwe deelnemers, waarvoor 
ook een structureel beleid is ontwikkeld. In het begin waren er tien deel-
nemers, eind 2020 zijn dat er negentien. Een aantal deelnemers zijn op 
voorhand tijdelijk. Deze deelnemers ondersteunen de werkzaamheden van 
The Potato Valley, maar opereren vaak landelijk, Europees of globaal. Om 
deze reden kiezen deze deelnemers ervoor om telkens tijdelijk een aantal 
initiatieven te selecteren welke zij steunen. Verder werkt The Potato Val-
ley samen met de Pootaardappelacademie, welke als telerplatform fungeert 
voor The Potato Valley.
Aanvullend vertegenwoordigde The Potato Valley in het begin één van de 
drie deelagenda’s van Agro Agenda Noord Nederland. Ondertussen zijn er 
meerdere onderwerpen binnen de Agro Agenda, waarin The Potato Valley 
een actieve rol speelt. Dit wordt verder toegelicht in de volgende paragraaf. 

3.2 Thema’s en activiteiten

De activiteiten van The Potato Valley zijn gebaseerd op zes thema’s welke 
anticiperen op de belangrijkste uitdagingen waar de sector voor staat. Hier-
onder worden de activiteiten en belangrijkste initiatieven die van 2016-2020 
ontstaan en uitgevoerd zijn per thema besproken. 

Overstijgend over de thema’s zijn er een aantal algemene ontwikkelingen 
geweest. In 2017 is Delphy gevraagd om samen met de Pootaardappel-
academie de vragen die er leven voor praktijkonderzoek en kennisdeling bij 
telers te inventariseren, om deze vervolgens te vertalen in een POP3-aan-
vraag. Algemene opvatting was dat individuele telers moeilijk POP subsidie 
aan kunnen vragen. Op  bijeenkomsten van de Pootaardappelacademie is 
een inventarisatie gedaan naar onderwerpen die leven, waarna deze on-
derwerpen verder zijn uitgewerkt samen met een aantal telers. Hieruit zijn 
uiteindelijk drie hoofdonderwerpen gekomen, waarvoor drie POP-aanvragen 
zijn ingediend. Dit zijn: (1) Waterkwaliteit (POP3-project ‘Schone kisten en 
schoon oppervlaktewater’); (2) Nieuwe kennis voor duurzaam pootgoed; en 
(3) Structurele bodemverbetering voor een gezonde en duurzame akker-
bouw. Hiervan is enkel het eerste project gehonoreerd in de POP3-regeling, 
dit project loopt nog. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een kis-
tenreiniger met geen of zeer weinig water, zodat er geen vervuild waswater 
op het oppervlaktewater wordt geloosd. 

The Potato Valley participeert in de Noordelijke AgroAgenda, zowel ambtelijk 
als bestuurlijk, waarbij zij meewerkten aan de ontwikkeling van het kwali-
teitsbeeld voor de toekomst van de Noordelijke landbouw (i.e. Kwaliteits-
beeld 2030). 

Hierin zijn vier kwaliteiten benoemd: (1) Ruimte; (2) Schone lucht, water 
en vruchtbare bodem; (3) Verbonden met de samenleving; en (4) Rijk land-
schap. The Potato Valley is vooral zelf actief op de kwaliteitsbeelden van 
‘ruimte’ en ‘schone lucht, water en vruchtbare bodem’ door middel van initi-
atieven vanuit de thema’s. Aanvullend participeren zij in een gebieds-
gerichte aanpak voor de kwaliteiten ‘verbonden met de samenleving’ en ‘rijk 
landschap’. The Potato Valley heeft actief bijgedragen aan de uitwerking van 
de Regiodeal Natuur inclusieve Landbouw voor de Noordelijke kleischil door 
te participeren en bij te dragen aan het streefbeeld en actieplan voor 
Natuur inclusieve landbouw in de Noordelijke kleischil. Zij zijn actief betrok-
ken geweest bij het adviesrapport ‘Verkenning Noordelijke kleischil’, uit-
gevoerd door Wing Proces Consultancy.

Verder is er in 2019 en 2020 gewerkt aan een nieuw plan van aanpak voor de 
periode 2021-2024. De insteek is om toe te werken naar een systeemaanpak 
met als doel een economisch vitale kringlooplandbouw. 
Dit is in lijn met de visie van LNV, de AgroAgenda Noord Nederland (kwali-
teitsbeeld) en provinciaal beleid. 

Vooruitlopend op dit nieuwe plan van aanpak is in 2019 opdracht gegeven 
aan Delphy om een project te ontwikkelen om aan de slag te gaan met 
kringlooplandbouw voor akkerbouwers met pootgoed in het bouwplan. De 
Pootaardappelacademie heeft hierbij geholpen. Dit projectplan geeft inzicht 
in welke activiteiten in het kader van kringlooplandbouw zinvol zijn. 

Dit projectplan is in een vroegtijdig stadium ontwikkeld om in te kunnen 
springen op o.a. de regiodeal natuur inclusieve landbouw. Hierin werden 
alvast vooruitlopend op een te ontwikkelen financieringskader projecten op-
genomen om aan de slag te kunnen. 

Vooralsnog is er nog geen financiering gevonden voor dit project. Eind 2020 
is een webinar gehouden door The Potato Valley over kringlooplandbouw en 
economie. Ook is er met het oog op de toekomst, en de verwachte groei 
in de industrie, in 2018 een onderzoek gedaan door een lector van Aeres 
Hogeschool, naar de hoeveelheid ruimte die er is voor aardappelen in het 
noorden. 
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3.2.1 Thema A: Bodem en water als productiefactor

Thema A heeft als doel het ontwikkelen van een vitaler en duurzamere teelt 
voor het pootaardappel akkerbouwsysteem met maatregelen die leiden tot 
verminderde inzet van water, kunstmeststoffen en chemische gewas-
beschermingsmiddelen. 

In de loop van de afgelopen vier jaar is er steeds meer aandacht gekomen 
voor een gezonde bodem. 
Activiteiten:
1. Geconditioneerd onderzoek op rasverschillen
2. Onderzoek met perceel variatie
3. Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend platform voor 
    precisielandbouw
4. Ontwikkeling van een drone platform voor telers

•  Precisielandbouw 4.0
Voorafgaand aan het project precisielandbouw 4.0 (PL4.0) zijn er project-
plannen geschreven voor een POP3 aanvraag. Dit is uiteindelijk niet door 
gegaan. In de tweede helft van 2019 is het project in aangepaste vorm van 
start gegaan met financiële steun van de Topsector Agri & Food. Het doel 
van precisielandbouw is het slim gebruiken van data over teelten en be-
drijven heen om kennis te ontwikkelen, waardoor er betere strategische en 
tactische beslissingen genomen kunnen worden. Het onderzoeksprogramma 
PL4.0 heeft als doel een collectieve R&D inspanning te leveren om te komen 
tot een basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ ge-
bruik van data waarmee nieuwe kennis verkregen wordt vanuit het delen van 
data, waardoor er beter onderbouwde managementbeslissingen op primaire 
productiebedrijven en in ketens genomen kunnen worden, met name op tac-
tische en strategische vraagstukken.

Het project bestaat uit twee fases: (1) Haalbaarheidsonderzoek en (2) Werk-
pakketten waarin gebruikersgroepen met toepassingen aan de slag gaan. 
Het haalbaarheidsonderzoek is in 2020 afgerond. Hiermee is in kaart ge-
bracht wat er technisch en organisatorisch nodig is om tot slim datagebruik 
te komen. In de keten is de boer het zwakst. Er is een collectieve aanpak 
nodig om deze positie op de korte termijn te verbeteren.

Fase 2 wordt in 2021 gestart (onder voorbehoud van goedkeuring TKI Agri-
food fase 2). Het doel is om een basismodel op te leveren die op basis van 
data over de teelt, oogst en bewaring van pootgoed voorspellingen kan doen 
van de kwaliteit van het pootgoed. 

In de opstartfase wordt het fysiologisch model van professor Struik (WUR) 
omgezet naar een digitaal model. Daarbij identificeert WUR in samenspraak 
met aardappelhandelshuizen een minimaal benodigde dataset. Vervolgens 
zetten The Potato Valley, WUR en aardappelhandelshuizen een telersgroep 
op waarbij de benodigde data verzameld wordt over een vroeg en een laat 
ras. Hierdoor kan het model getraind worden. De verwachting is dat er twee 
tot drie jaar nodig is om voldoende data te verzamelen in samenwerking met 
alle relevante stakeholders. 

Het project PL4.0 kent veel betrokken partijen. De NOM is nog penvoerder, 
maar de volgende partijen zijn betrokken in de vorm van investeringen of 
uitvoering: Brancheorganisatie Akkerbouw, LTO Noord, KPN, Kubota/Kverne-
land, Rovecom, ZLTO AEF, Agrimaco, AgroConnect, Cumela, JoinData, ver-
schillende regionale agrarische groepen, WUR, het Groene HBO onderwijs en 
ICTU. Ook is er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van o.a. de Ne-
derlandse agro-sectoren en agrifood coöperaties, de Agri-data coalitie vanuit 
Topsector HTSM, Dutch Digital Delta vanuit topsector ICT, natuurorganisaties 
en een vertegenwoordiging van het ministerie van LNV. 
Dit project omvat verschillende thema’s binnen The Potato Valley.

•  Flight to Vitality
Het project Flight to Vitality heeft als doel een objectieve vitaliteitstoets te 
ontwikkelen waarmee de kiemkracht van partijen pootgoed gemeten en 
voorspeld kunnen worden. Het onderzoek zoekt naar parameters die ge-
bruikt kunnen worden als objectieve indicatoren om vitaliteit van pootgoed 
te kunnen voorspellen. Hierbij wordt er gekeken hoe kiemkracht beter 
gegarandeerd en gemeten kan worden en hoe kiemkracht bevorderd kan 
worden. Er zijn kiemkrachtproeven onder gecontroleerde omstandigheden 
opgezet met zes rassen, waarbij gekeken wordt of er via diverse metingen 
een voorspelling kan worden gedaan van de kiemkracht in het volgende sei-
zoen. Hierbij worden er metingen gedaan wat betreft de minerale, bio(che-
mische) en microbiële samenstelling van de knollen. De projectpartners zijn 
HZPC Holding B.V. en Averis Seeds B.V. Uiteindelijk zal er vervolgonderzoek 
nodig zijn om op basis van de metingen inzicht te krijgen in hoe er meer 
kiemkrachtig pootgoed geproduceerd kan worden door het aanpassen van 
de teelt. The Potato Valley speelt hierin een rol voor het delen van kennis 
door middel van bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

•  POP3-Project ‘Grondig onderzoek voor weerbare bodem’
HLB voert een onderzoek uit in de Noordelijke gronden, waarbij één van de 
drie doelen is om indicatoren te ontwikkelen om bodemziekten te voor-
komen. 
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De bodem zit vol met schimmels en bacteriën die een rol hebben in de leve-
ring van voedingsstoffen, bescherming tegen ziekteverwekkers en structuur 
van de bodem. Tegelijkertijd kunnen de bacteriën en schimmels ziektever-
wekkers zijn. Hetzelfde geldt voor nematoden. In dit onderzoek wordt er on-
derzoek gedaan naar bodem verbeterende maatregelen, onder andere com-
post versus mest, groenbemester en grondbewerkingen. Het POP3-project 
loopt van 2019-2022. The Potato Valley is hierin partner voor het delen van 
kennis door middel van kennisbijeenkomsten, nieuwsbrieven en netwerken.

•  Inzet van drones
In november 2018 heeft Tamme van der Wal van Aerovision gesproken op de 
kennisbijeenkomst van The Potato Valley. Het aantal satellieten neemt toe en 
dat leidt tot meer en goedkopere geodata en betrouwbaardere beschikbaar-
heid. Als het kan wordt er informatie gebruikt via de satelliet en waar nodig 
een drone, aangezien het gebruik van drones duurder is. Boeren kunnen 
efficiënter werken door het gebruik van data (30-35%), maar de vertaling 
naar de praktijk hierin blijft moeizaam. Het gebruik van drones heeft ook 
raakvlakken met precisielandbouw, om deze reden is Tamme van der Wal nu 
ook betrokken bij project Precisielandbouw 4.0.
Ondertussen participeert een aantal deelnemers van The Potato Valley in de 
drone hub op Groningen Airport Eelde (GAE). Hier werkt Stichting Dronehub 
aan de integratie van drones en bijbehorende toepassingen in de heden-
daagse maatschappij. Ambitie is om de positie van Noord-Nederland op het 
gebied van drone-innovatie te versterken en netwerken bij elkaar te bren-
gen, de akkerbouw is er hier één van. The Potato Valley fungeert hier als 
verbinder, aanjager en zorgt voor het delen van kennis.

•  Verzilting
Onder dit thema valt ook het verziltingsvraagstuk van de Noordelijke kleischil. 
Verzilting is een belangrijk onderwerp voor The Potato Valley. Het thema is 
geagendeerd geweest op de deelnemersbijeenkomst in 2018, waarbij Titian 
Oterdoom van het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ een presentatie 
heeft gegeven.  Ook heeft The Potato Valley samen met SPNA, de Pootaard-
appelacademie en de provincie Groningen twee keer een farmers café over
‘Wat doet zout op klei?’ georganiseerd. Verder is er in 2019 een kennis-
bijeenkomst georganiseerd over klimaatadaptatie en verzilting, waarbij Rob 
Roggema van de Hanzehogeschool een presentatie heeft gegeven over 
klimaatverandering en verzilting in de Noordelijke provincies. 

Tevens heeft The Potato Valley meegewerkt aan de verkenning van het plan 
van aanpak over het verziltingsvraagstuk door het programma Naar een 
Rijke Waddenzee, wat uiteindelijk is uitgemond in de rapportage ‘Mooi werk, 
mooi wad’. 

Ook heeft The Potato Valley bijgedragen aan de opzet van het Interreg pro-
ject Zilte landbouw (SalFar), waarbij zij gepleit hebben het gangbare bouw-
plan mee te nemen in het onderzoek. 
Aanvullend heeft het college van gedeputeerde staten (GS) van Friesland 
in het bestuursakkoord met betrekking tot verzilting een aantal resultaten 
opgenomen. Eén daarvan is dat The Potato Valley een toegankelijk en 
essentieel kenniscentrum is geworden op het gebied van zilte teelt en het 
ondernemers perspectief biedt op nieuwe verdienmodellen. Naar aanleiding 
daarvan acht provincie Friesland het wenselijk dat er een consortium wordt 
aangesteld die: (1) Advies opstelt voor opzet en positionering van een kennis-
centrum ‘teelt in zilte omstandigheden; en (2) het advies zodanig schrijft 
dat het kan worden omgezet in een (internationale) subsidieaanvraag voor 
de opzet van het kenniscentrum. Reden van dit kenniscentrum is het syste-
matisch aanpakken van verzilting door middel van integraal fundamenteel 
onderzoek, gekoppeld aan toegepast en praktijkonderzoek. Vervolgens moet 
deze kennis gedeeld en verspreid worden.  
Het consortium heeft vooruitlopend op een advies een kadernotitie opgesteld 
om de vraag vanuit de provincie nader uit te werken en te begrenzen.

•  Pilot landschapsinclusieve landbouw De Marne
Ook heeft The Potato Valley actief bijdrage geleverd aan de landschaps-
inclusieve landbouw pilot De Marne. In drie regio’s onderzocht het Colle-
ge van Rijksadviseurs hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Eén van 
deze drie regio’s is De Marne. De Marne is door de vruchtbare zeeklei en 
het milde klimaat één van de beste landbouwgebieden ter wereld, maar in 
de afgelopen decennia heeft het gebied zich steeds meer gespecialiseerd in 
een aantal gewassen. De huidige landbouw leidt tot uitdagingen op het ge-
bied van bodemkwaliteit, gesloten kringlopen, biodiversiteit, waterkwaliteit 
en waterkwantiteit. De pilot bevat een voorstel voor een mogelijk toekomst-
perspectief en een aantal concrete stappen en adviezen naar de overheid. 

•  Intensivering samenwerking veeteelt en akkerbouw
In 2018 is er samen met Living Lab Fryslân een bijeenkomst georganiseerd 
met voorlopers in veeteelt en akkerbouw. Het doel van deze bijeenkomst 
was kijken hoe de samenwerking versterkt kan worden en waar er misschien 
obstakels zijn om een samenwerking te bewerkstelligen. Deze bijeenkomst 
was erg nuttig. Om de informatie meer praktisch te maken, heeft The Potato 
Valley samen met de provincies Groningen en Friesland opdracht verleend 
aan Frans Debet B.V. om dit om te zetten in een projectaanvraag voor het 
Waddenfonds. Thema hiervan zou bodemkwaliteit zijn. Uiteindelijk heeft dit 
niet geleid tot een aanvraag in verband met mindere aansluiting bij het 
financieringskader.
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3.2.2 Thema B: De vitale aardappel

Thema B heeft als doel het ontwikkelen van robuuste pootaardappelrassen 
door versnelde veredelingsprocessen die beter bestand zijn tegen ziekten, 
abiotische stress en minder water, kunstmeststoffen en gewasbeschermings-
middelen vragen.

Activiteit 5: Ontwikkeling van robuuste pootaardappelrassen
The Potato Valley wil onder dit thema ervoor zorgen dat er betrouwbare 
methodes en protocollen ontwikkeld worden waardoor er een snelle en effi-
ciënte selectie en veredeling plaats kan vinden. In de afgelopen vier jaar zijn 
er een aantal projecten opgezet die hierbij aan bijdragen. 

•  Flight to Vitality
Zie 3.2.1.

•  Duurzame klimaatbestendige aardappelrassen door betere beworteling
Het project over beworteling heeft als doel het ontwikkelen van betrouwbare 
selectiemethoden die kwekers ondersteunen bij de ontwikkeling van robuus-
tere aardappelrassen, waardoor zij bijdragen aan een low-input en klimaat-
bestendige aardappelteelt met sterk verminderde productie- en oogst-
risico’s. In het eerste jaar is er uit dertig rassen een set van negen rassen 
geselecteerd die variatie vertonen op het gebied van tolerantie tegen droog-
te, zout en lage N gift. 
Vervolgens zijn van deze negen rassen de specifieke worteleigenschappen 
en onderliggende fysiologische processen bestudeerd, die een mogelijke rol 
spelen bij de tolerantie tegen abiotische stressfactoren. Dit project is een 
POP-3 project geworden. Uit proeven is gebleken dat tussen wel of geen 
zout in de bewatering het opbrengstverschil tussen rassen varieert van -41% 
tot +10%. Ook zijn er verschillen tussen de rassen aangetoond wat betreft 
droogtegevoeligheid en overstroming (<24 uur). 
Dit project wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij The 
Potato Valley partner is voor netwerk en kennisdeling.

•  Fysiologische leeftijd van de aardappel
Het project over de fysiologische leeftijd van de aardappel heeft als doel het 
komen tot een vitaliteitspaspoort van de aardappel, waarbij fysiologische 
leeftijd van de partij onderdeel is. De fysiologische leeftijd is hierbij een in-
dicatie voor vitaliteit en dus belangrijk voor de prestaties van het pootgoed. 
De conclusie hiervan is dat de veldperiode tussen loofdoding en de oogst 
essentieel zijn voor de vitaliteit van pootgoed, na de loofdoding zijn de aard-
appelen extra gevoelig voor omgevingsfactoren. 

Dit project wordt uitgevoegd door Wageningen University and Research en 
is uiteindelijk onderdeel geworden van het project Precisielandbouw 4.0. 
The Potato Valley is projectpartner voor netwerk en kennisdeling. Professor 
Struik heeft ook gesproken op een kennisbijeenkomst van The Potato Valley.

3.2.3 Thema C: Optimalisatie van het teeltsysteem

Thema C heeft als doel het verhogen van de vitaliteit van pootaardappelen 
waardoor de kwaliteit toeneemt met meer inzet van laag risico middelen.

Activiteit 6: Vitaliteit van pootaardappelen

•  Precisielandbouw 4.0 (zie 3.2.1)
•  Flight to Vitality (zie 3.2.1)
•  Onderzoek adoptie van precisielandbouw

The Potato Valley heeft samen met Agrofuture de vraag uitgezet voor een 
studie naar adoptie van precisielandbouw. Dit heeft geresulteerd in een 
bachelor scriptie van een studente van de opleiding Technische Bedrijfskunde 
aan de RUG. Deze scriptie bestaat uit twee onderdelen: (1) Een analyse van 
de adoptie van precisielandbouw; en (2) het ontwerp van een beslissingssys-
teem. Er is geconstateerd dat precisielandbouw nog niet veel gebruikt wordt 
in Nederland. Een probleem is dat precisielandbouw op dit moment focust op 
kostenbesparing. Nederlandse telers hebben echter vooral behoefte aan een 
verhoging van de financiële opbrengst, omdat de grond in Nederland duur 
en schaars is. Er is een beslissysteem ontwikkelt dat de relatie tussen de 
precisielandbouwtechnieken en de Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) van 
pootaardappeltelers evalueert om op deze manier de precisielandbouw-
technieken en de focus van de Nederlandse boer beter op elkaar te laten 
aansluiten. Er wordt aangeraden om hier nog vervolgstappen in te nemen 
om het beslissysteem te verbeteren, zodat het voordeel voor boeren duide-
lijk wordt. 

•  Nationale proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en Nationaal Programma
   Groningen (NPG)
De NPPL is opgericht om de adoptie van precisielandbouw in de praktijk te 
versnellen, met name door praktische knelpunten in kaart te brengen en 
met behulp van experts op te lossen. Uitkomsten en ervaringen van het pro-
ject worden met de sector gedeeld, voor een belangrijk deel gebeurt dit via 
vakblad Boerderij. In Groningen worden drie telers begeleid in dit project. 
Om kennis vanuit NPPL verder te verspreiden is in 2019 POP3-project ‘NPPL 
Olievlekwerking Groningen’ gestart met 7 telers rond het akkerbouwbedrijf 
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van Anselm Claassen. Het grootste deel van deze telers is lid van Poot-
aardappelacademie Groningen-Friesland, het telerplatform van The Potato 
Valley. Deze groep is vooral aan de slag gegaan met een variabele pootaf-
stand, afhankelijk van plaats specifieke bodemparameters. Er zijn verschil-
lende kennisbijeenkomsten georganiseerd. Via het project Verankering (NP)
PL-resultaten in Groningen van het NPG heeft de groep verdere verdieping 
gezocht op dit onderwerp met een aangelegde proef op proefboerderij SPNA 
in Munnekezijl en proefstroken op de eigen bedrijven die gemonitord en be-
monsterd zijn. The Potato Valley heeft actief afstemming tussen projecten 
georganiseerd en input geleverd bij de inhoud en aanpak van deze projecten. 
The Potato Valley heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verzamelen van 
deelnemende telers. Het doel is dat toepassing van precisietechnieken 
gemeengoed wordt. Er moet een stap gezet worden van alleen recht rijden 
met behulp van GPS, naar plaats specifieke bewerkingen.

3.2.4 Thema D: Onderwijs in de keten

Thema D heeft als doel het verbeteren van aansluiting en imago van de 
groene opleidingen op gewenste profielen in de specialistische pootaardap-
pelketen door de vraag uit de keten beter uit te lijnen en gezamenlijk met 
de onderwijsinstellingen integrale opleiding en onderzoek af te stemmen. 
Tevens is de uitdaging de sector positief en uitdagend te profileren. 

Activiteiten:
7.   Ontwikkelen van een gezamenlijke onderwijsvisie voor ondersteuning 
      van precisieteelten 
8.   Opzetten van een stagepool
9.   Stage- en afstudeeropdrachten bij onderzoekslijnen A t/m C
10. Organiseren goede voorlichtingscampagnes voor middelbare scholieren 

Wat betreft het onderwijs in de keten zijn er een aantal projecten en onder-
zoeken uitgevoerd in de afgelopen vier jaar: 

•  Studentenonderzoek Hogeschool Van Hall Larenstein 
In 2017 hebben drie studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein op 
verzoek van The Potato Valley een verkennend onderzoek gedaan naar de 
behoefte van arbeid in de sector en hoe het onderwijs hierop inspeelt. 
De conclusie was dat het qua arbeid er steeds meer sprake zal zijn van 
specialisatie in de sector. Opleidingen zijn momenteel erg breed, kennis is 
versplinterd en er ontbreekt vakinhoudelijke kennis. Ook zijn onderwijs en 
bedrijfsleven onvoldoende bij elkaar betrokken. 

•  Arbeidsmarktanalyse door CAB 
Eind 2018 heeft CAB een onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt in de 
sector. Conclusie van dit onderzoek is dat het om een relatief kleine, maar 
belangrijke arbeidsmarkt gaat. Uitdaging is het behouden en werven van een
voldoende kennisniveau en kunde voor de toekomst, in een snel veranderende 
sector. 

•  Onderwijsdebat
Halverwege 2019 is er een debat c.q. dialoog georganiseerd door The Potato 
Valley in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit debat was 
gebaseerd over de arbeidsmarktanalyse uitgevoerd door het CAB en gevoerd 
met primaire stakeholders. Er was een grote opkomst en betrokkenheid en 
dat was precies het doel. 

Conclusie was dat de sector kennisintensiever wordt, maar er minder men-
sen nodig zijn. Het is belangrijk om in te spelen op de noodzakelijke omslag 
naar circulariteit met betere verdienmodellen en minder neveneffecten. Ver-
der is er vanuit het bedrijfsleven behoefte aan strategische, bedrijfskundige 
kennis en communicatieve vaardigheden. Vanuit het onderwijs is er behoefte 
aan een combinatie van formeel met informeel leren en een informeel kennis-
circuit. Ook is er meer specialisatie nodig, niet enkel brede opleidingen, maar 
te veel specialisatie is ook niet voordelig. Er zijn afspraken gemaakt voor 
nadere uitwerking: (1) Samen met het onderwijs ontwikkelen van een ‘stip 
op de horizon’; en (2) Het onderwijs betrekken bij de themagroepen van The 
Potato Valley en stimulering van participatie van studenten in wetenschappe-
lijk en praktijkgericht onderzoek. Hierbij moet er ook landelijke samenwer-
king zijn. Er zijn bestaande samenwerkingsverbanden bij het onderwijs, het 
CIV en COE die goed ingezet kunnen worden. 

•  Stagepool en stages bij thema’s A tot en met C
The Potato Valley loopt bij het vormen van een stagepool of stageverzoeken 
aan tegen het feit dat het onderwijs met een erg strakke planning werkt, 
waarin het lastig is om bedrijfsleven en onderwijs met elkaar te verbinden. 
Verder wordt er wel in alle vergaderingen gefocust op stage- en afstudeer-
opdrachten en is The Potato Valley actief in het stimuleren van het aan-
nemen van stagelopers bij de deelnemers van The Potato Valley. 
In de afgelopen jaren was het onderwijs vertegenwoordigd in een programma-
team. Dit werkte niet goed. Voor de komende jaren is dit anders ingericht. 

In de afgelopen jaren is er door The Potato Valley niet veel aandacht 
geschonken aan het organiseren van voorlichtingscampagnes voor het 
middelbaar onderwijs ter verbetering van het imago. 
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Het is wel besproken in de arbeidsmarktanalyse en onderwijsdebat. Afspraak 
uit het onderwijsdebat is dat het onderwijs dit punt zelf oppakt. 

3.2.5 Thema E: Telers betrekken bij onderzoek en onderwijs

Het doel van thema E is het vergroten van de betrokkenheid van telers bij 
innovatie, bij onderwijs en onderzoek en het delen van kennis en knowhow 
door het beter betrekken van de telers door het organiseren van uitwisseling.

Activiteit 11: Organiseren van bijeenkomsten voor voorlichting en voor de 
ontwikkeling en uitwisselen van kennis, knowhow en informatie.

•  Onderzoek versterking telersplatform
Eind 2018 heeft LTO Noord Projecten budget aan The Potato Valley beschik-
baar gesteld om uit te zoeken hoe de Pootaardappelacademie een sterkere 
rol kan spelen als telersplatform in The Potato Valley. Het doel hiervan was 
het versterken van de samenwerking, om zo te realiseren dat telers meer 
invloed hebben op de innovatieagenda, maar ook om toepassing van nieuwe 
kennis in de praktijk te realiseren. Uit het onderzoek is de aanbeveling     
gekomen om de rol van de primaire sector te versterken door: (1) Het toe-
passen van innovaties in de praktijk en het toetsen van ervaringen van te-
lers, zodat er meer van elkaar geleerd kan worden; (2) het inzetten van 
studenten in de praktijk en het uitnodigen van de praktijk in het onderwijs; 
(3) het leveren van input voor het opstellen en aanjagen van de onderzoek-
agenda voor fundamenteel en toegepast onderzoek; en (4) het delen van 
de opgedane kennis van fundamenteel, toegepast en praktijkonderzoek. Dit 
onderzoek is ook gepresenteerd in de kennisbijeenkomst eind 2018. Sinds-
dien werkt The Potato Valley nauw samen met de Pootaardappelacademie, 
waardoor er meer telers betrokken worden bij onderzoek en onderwijs en de 
pootaardappelacademie het onderwijs actief uitnodigt voor projecten.

•  Verbreden telerplatform
Medio 2020 is aan Corina Bos Organisatiesupport de opdracht gegeven om 
telers te werven voor de Pootaardappelacademie (telerplatform van The 
Potato Valley) om een betere afspiegeling van de telers in de Noordelijke 
kleischil te krijgen. De focus hierbij lag op Friese telers. Verder is de opdracht 
gegeven om de behoefte qua onderzoek en kennis bij de telers in kaart te 
brengen, de informatievoorziening van The Potato Valley naar de telers toe 
te organiseren en te fungeren als schakel tussen onderzoek en praktijk door 
een klankbord te zijn voor onderzoekers. Onderdeel hiervan was het zoeken 
van telers voor deelname aan onderzoek en het versterken van de inzet van 
studenten in het praktijkonderwijs.  

Resultaat hiervan is dat op dit moment zich al 28 nieuwe telers zich heb-
ben aangesloten, waarvan een substantieel deel telers uit Friesland. Ook 
is hierdoor het contact het met MBO onderwijs geïntensiveerd en meer ge-
structureerd. Er zijn een aantal groepen studenten van Terra MBO Groningen 
die opdrachten uitvoeren. Ook zijn er opdrachten uitgezet bij het Nordwin 
College in Drachten en Aeres Hogeschool in Dronten, de verwachting is dat 
hier ook in het komend jaar de verbinding met studenten wordt gemaakt.  

•  Onderzoek Delphy
In het begin van deze paragraaf is er gesproken over het onderzoek van 
Delphy naar de vragen die er leven bij telers voor praktijkonderzoek in kaart
te brengen. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd om erachter te 
komen welke onderwerpen er leven bij telers, vervolgens zijn de telers ook 
betrokken geweest bij de uitwerking van de onderwerpen. 

3.2.6 Thema F: Communicatie, positionering, profilering en 
        opzetten netwerk
Activiteit:

12. Ontwikkeling van communicatiemiddelen ten behoeve van onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten en profilering van The Potato Valley en het opzetten 
van een netwerk voor The Potato Valley.

In het begin is voor The Potato Valley een website, logo en huisstijl ont-
wikkeld en zijn er een factsheet en banners gemaakt. Minimaal twee keer 
per jaar verschijnt er een nieuwsbrief, in de afgelopen vier jaar zijn er tien 
nieuwsbrieven verschenen. Verder wordt er op de website het laatste nieuws 
getoond, zoals bijvoorbeeld onderzoeken of rapportages. 

Twee keer per jaar wordt er een deelnemersbijeenkomst georganiseerd, 
waarbij relevante onderwerpen worden besproken, sprekers uitgenodigd 
worden, maar er ook ruimte is om te netwerken. De bijeenkomst in het 
najaar wordt gecombineerd met een brede kennisbijeenkomst. Hier worden 
sprekers uitgenodigd die nieuwe onderwerpen agenderen of uitdiepen. Deze 
bijeenkomst wordt voorbereid met de deelnemers. Daarnaast worden de re-
sultaten van onderzoeken en initiatieven gepresenteerd. 

Er worden extra bijeenkomsten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het farmers
café ‘Zout op klei’, de kennisbijeenkomst Precisielandbouw en Vitaliteit, dia-
loog Akkerbouwonderwijs, farmerscafé Verzilting en een webinar over Kring-
looplandbouw en Economie. 

Kracht door verbinding    ondernemers onderwijs onderzoek overheidKracht door verbinding    ondernemers onderwijs onderzoek overheid



2524

Ook is er een bijeenkomst geweest waarbij deelnemers, drie gemeenten en 
The Potato Valley actief in gesprek zijn gegaan om zo meer verbinding te 
maken.

Aanvullend bezoekt The Potato Valley congressen en seminars, waar zij ook 
spreken. Verder is er een promotiefilmpje gemaakt voor het bezoek aan 
Brussel op de landbouwborrel, wat nu breed wordt ingezet. Er is contact 
gelegd met de provinciale ambtenaren om na te gaan in hoeverre er meer 
kan worden ondernomen om de sector op de kaart te zetten via het project 
Top Dutch. Ook ontvangen The Potato Valley delegaties, voorbeelden hiervan 
zijn de DG van Agro en Natuur (ministerie EZ) bij SPNA, 25 internationale 
landbouwjournalisten bij HZPC via WUR en de ambassadeur van Roemenië. 
Verder werkt The Potato Valley op kleine schaal mee aan initiatieven vanuit 
de samenleving, zoals het project ‘Sense of Place’, waarin de pootaardappel 
akkerbouwer in the picture wordt gezet. 

3.3 Kracht door verbinding: Ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid

Zoals eerder benoemd is ‘kracht door verbinding’ een belangrijk doel van 
The Potato Valley. Doel hierbij is het verbinden van organisaties, overheid, 
onderzoek en onderwijs. In de voorgaande twee paragrafen is het duidelijk 
geworden wat The Potato Valley de afgelopen vier jaar heeft gedaan en ook 
hoe er verbinding is gecreëerd tussen de vier partijen. 

Doel is om in de komende vier jaar het onderwijs meer te betrekken, voor-
namelijk in de vorm van stagetrajecten. Doel is dit te bereiken doordat het 
onderwijs vertegenwoordigd is in de themateams, zodat zij zelf kunnen bij-
dragen aan de te ontwikkelen activiteiten en de inzet van studenten kan 
agenderen. The Potato Valley speelt een belangrijke rol in de verbinding van 
deze vier groepen.
 

Dit rapport evalueert op alle thema’s, maar focust daarbij ook op hetgeen 
The Potato Valley met subsidie heeft kunnen initiëren. The Potato Valley 
voert hierbij zelf geen projecten uit, maar fungeert als aanjager en verbinder 
door te initiëren, organiseren en implementeren. De uitvoeringsorganisatie 
wordt klein gehouden en richt zich op netwerken, samenwerking, kennis ont-
wikkelen en delen en het aanjagen van inhoudelijke activiteiten. 

In voorgaand hoofdstuk is beschreven wat er de afgelopen jaren op dit 
gebied gebeurd is en waaraan onze middelen zijn besteed. 
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4. Blik op de toekomst                                                                 

The Potato Valley gaat ook de komende jaren door met haar werkzaam-
heden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 
in 2018 in de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ 
aangegeven hoe Nederland de komende jaren de maatschappelijke uitdagin-
gen op dit gebied het hoofd wil bieden. Centrale boodschap is dat Nederland 
koploper in kringlooplandbouw moet worden. Doel hierbij is van ‘voortdu
rende verlaging van de kostprijs van producten’ naar ‘voortdurende verla-
ging van het gebruik van grondstoffen’. Belangrijk hierbij is dat boeren een 
goed inkomen kunnen verdienen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in 
stand gehouden kunnen worden. Aanvullende doelen zijn een grotere waar-
dering van voedsel en het behoud van een prominente rol in de vernieuwing 
van productiemethoden. 

The Potato Valley heeft in 2018 en 2019 meegewerkt aan het ontwikkelen 
van het Kwaliteitsbeeld 2030 voor de landbouw in Noord-Nederland. In 2019 
en 2020 is er gewerkt aan het plan van aanpak voor de periode 2021-2024. 
In deze periode willen The Potato Valley en haar partners de focus leggen op 
het versterkt inzetten op kringlooplandbouw voor de pootgoedsector door: 
(1) Onderzoek naar het sluiten van kringlopen; (2) Onderzoek naar groene 
alternatieven voor nutriënten en gewasbescherming; (3) Functionele agro-
biodiversiteit; (4) Precisielandbouw en big-data analyse verder ontwikkelen; 
(5) Aanpak van verzilting; en (6) Onderzoek naar goede verdienmodellen 
voor teler en keten. 

Naast de focus op bovengenoemde punten wil The Potato Valley blijven in-
zetten op een sterke band met het onderwijs (ook in relatie tot de arbeids-
markt) en het versterken van het imago van de pootgoedteelt. Taak van The 
Potato Valley is belanghebbenden samenbrengen, onderzoek en innovatie 
initiëren en het organiseren van de op te pakken initiatieven.

In de jaren 2021-2024 heeft The Potato Valley het volgende hoofddoel: 
“Het ontwikkelen en realiseren van economisch vitale kringlooplandbouw in 
het pootaardappelgebied in de noordelijke kleischil. Enerzijds door de op-
bouw en ontwikkeling van kennis en knowhow door onderwijs en onderzoek; 
anderzijds door de ontwikkeling en integratie van kennis en knowhow door 
intensieve samenwerking tussen ondernemers, bedrijfsleven, onderzoeks- 
en onderwijsinstellingen en overheid.”

Voor de jaren 2021-2024 heeft The Potato Valley vijf opgaven opgesteld:
A.  Ontwikkelingen kringlooplandbouw in relatie tot de pootaardappel
B.  Initiëren, genereren en aanjagen kennisontwikkeling en kennisdeling
C.  Profilering van The Potato Valley
D.  Onderwijs en arbeidsmarkt
E.  De pootaardappelacademie als telerplatform

Deze opgaven vormen de basis voor de activiteiten van The Potato Valley in 
de komende vier jaar. Binnen de opgaven zijn er themateams opgesteld uit 
geïnteresseerde deelnemers, onderwijs en onderzoek. Op dit moment zijn 
er twee teams: (1) Kringlooplandbouw en (2) Groene middelen. De teams 
worden georganiseerd door The Potato Valley, welke ook de agendering en 
rapportage verzorgt. De teams functioneren als adviesteams van het bestuur 
en ontwikkelen op zichzelf staande activiteiten voor de uitwerking van de 
thema’s. De teams adviseren welke stakeholders hierbij betrokken kunnen 
of moeten worden, hoe de financiering bewerkstelligt kan worden en hoe de 
uitvoering van activiteiten geregeld kan worden. Ook adviseren zij over het 
ontwikkelen van de kennis- en onderzoekagenda, indiceren communicatieve 
activiteiten en helpen bij de profilering van The Potato Valley.
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5. Conclusie                                                                           

In zijn algemeenheid is The Potato Valley in de afgelopen vier jaar een succes 
gebleken. Zij zijn uitgegroeid tot belangrijk platform voor het samenbrengen 
van allerlei verschillende partijen, waardoor er meer kennisontwikkeling, 
kennisdeling en integratie van kennis plaats kan vinden. In de volgende 
paragrafen wordt er op de verschillende onderdelen kort geëvalueerd.

5.1 Organisatie The Potato Valley

The Potato Valley is een succes, er zijn veel activiteiten uitgevoerd in de af-
gelopen vier jaar en het netwerk is ontzettend uitgebreid. The Potato Valley 
groeit dusdanig qua activiteiten dat er een heroverweging gemaakt moet 
worden over de samenstelling van de uitvoeringsorganisatie. Momenteel is 
de uitvoeringsorganisatie erg klein om de huidige werkzaamheden aan te 
kunnen. De initiatie van acties en het onderhouden en uitbreiden van het 
netwerk staan onder druk. Noodzakelijke coördinatie, organisatie en ad-
ministratieve werkzaamheden nemen een grote hap uit de beschikbare tijd. 
Dit is enerzijds natuurlijk positief, omdat het aantoont dat The Potato Valley 
een succes is, anderzijds moet dit in de toekomst anders om een boost aan 
de samenwerking te kunnen geven. 

Uitbreiding hangt volledig samen met financiering. In 2020 is er een bench-
mark en subsidiescan uitgevoerd, waarbij er gekeken is naar financierings-
mogelijkheden. Het blijkt dat het erg lastig is om voor een uitvoerings-
organisatie subsidie te krijgen uit vaste programma’s (zoals POP3). Uit de 
benchmark blijkt dat financiering vaak bij de provincie vandaan moet komen. 
Verder leert een rondgang langs andere kennis- en innovatieplatforms dat er 
ook private bijdragen nodig zijn, naast de bijdrage vanuit de overheid. Voor 
de komende vier jaar is er wederom subsidie aangevraagd bij de provincies 
Groningen en Friesland en gaat The Potato Valley op zoek naar verdere of 
andere mogelijkheden voor samenwerking en financiering. 

5.2 Thema’s 

A. Bodem en water als productiefactor
Er zijn verschillende activiteiten uitgevoerd wat dit thema betreft, hierbij lag 
in het begin voornamelijk de focus op de aardappel zelf en technische maat-
regelen eromheen. Door de jaren heen is het accent meer komen liggen op 
de systeemaanpak, waarbij de aardappel onderdeel is van het grote geheel. 
Er is hier vooral veel gefocust op bodem, maar ook water en lucht hebben 
aandacht gekregen. In de toekomst zal op deze voet verder gegaan worden.

B. De vitale aardappel
Voor wat betreft de vitale aardappel zijn er verschillende initiatieven ont-
staan. In het begin leek de focus meer te liggen op productieverhoging door 
het creëren van robuuste en efficiënte pootaardappelrassen. Momenteel ligt 
de focus ook op een aardappel die weerbaar is tegen ziektes en zout, ter 
vermindering van het gebruik van nutriënten en gewasbescherming. Dit 
speelt tevens in op klimaatverandering en verzilting. 

C. Optimalisatie van het teeltsysteem
De optimalisatie van het teeltsysteem is in een breder daglicht komen te 
staan. Er is een sterke focus op precisielandbouw en vermindering van 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen maar er is ook een bredere be-
trokkenheid bij het gebruik en delen van data en bewustzijn over eigenaar-
schap.

D. Onderwijs in de keten en E. Telers betrekken bij onderzoek en
    onderwijs
De verschillende activiteiten hebben het onderwijs en de sector dichterbij 
elkaar gebracht en er zijn belangrijke vragen beantwoord over bijvoorbeeld 
of de vraag naar onderwijs in de ‘groene richting’ er nog is en wat studenten 
graag willen leren.  Deelnemers van The Potato Valley zijn meer betrokken 
bij het onderwijs. Aanvullend valt er ook nog winst te behalen door het 
onderwijs meer te betrekken door middel van themateams, wat ervoor zorgt 
dat het onderwijs meer mogelijkheden heeft om de inzet van studenten te 
agenderen.

F. Communicatie, positionering, profilering en opzetten netwerk
Thema F hangt grotendeels samen met paragraaf 6.1.

5.3 Kracht door verbinding

In de afgelopen jaren heeft The Potato Valley meer verbinding weten te 
maken tussen de vier O’s. In het arbeidsmarktonderzoek wordt onder ande-
re gesproken over een gesloten sector. In de afgelopen vier jaar heeft The 
Potato Valley bereikt dat er een grotere betrokkenheid is bij elkaar en dat 
de pootaardappelsector beter op de kaart staat. Echter, er valt nog winst te 
behalen. De evaluaties ten behoeve van het nieuwe plan van aanpak hebben 
duidelijk gemaakt dat imago en bekendheid uitgebreid kunnen worden. Ook 
kan de sector veel betekenen voor ontwikkelingen als Healthy Ageing en 
Feeding the World. Hier is nog relatief weinig aandacht aan geschonken. In de 
komende jaren gaat The Potato Valley zich hier op focussen.
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5.4 Toekomst

De belangrijke twee ontwikkelingen voor de toekomst is dat er meer gekeken 
wordt naar de aardappel in een systeem in plaats van de vitale aardappel. 
De focus hierbij is op kringlooplandbouw. Aanvullend gaat er intern gewerkt 
worden met themateams, waardoor The Potato Valley verwacht een meer 
concrete aanpak te kunnen bewerkstelligen. 

Al met al heeft The Potato Valley veel bewerkstelligt de afgelopen jaren. De 
ambitie was het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis 
m.b.t. het totale pootaardappel akkerbouwsysteem om belangrijke innovaties 
te bevorderen, waarbij ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid in-
tensief samenwerken. The Potato Valley heeft hard aan deze ambitie gewerkt 
en veel bereikt in de afgelopen jaren. De komende jaren zal zij op deze voet 
verder gaan. 
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