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Verkiezingen

Veel inschrijvingen en nieuwe stand

Over een week is het zover, we gaan weer naar de stembus. Als individu heb je misschien weinig zeggenschap,
maar met z’n allen opgeteld wordt met de uitkomst de
Tweede Kamer in Nederland vorm gegeven en indirect het
kabinet. Liefst 37 partijen staan op de kieslijst. Van de traditionele partijen tot de feestpartij aan toe, en alles wat
ertussenin zit. Gebrek aan keuze is er dus niet, versnipperd lijkt het wel. Alhoewel bij het samenstellen van de
Tweede Kamer wel een kiesdrempel (0,67% van het totaal
aantal stemmen) wordt gehanteerd, en een aantal van de
37 partijen niet in de Tweede Kamer zullen komen.
Wat gaat dit voor de landbouw betekenen? In mijn beleving leidt versnippering, of het nu voor of tegen landbouw
is, niet tot een consequent beleid. De afgelopen jaren is des
te meer duidelijk geworden dat een minister probeert om
met alle – ook tegengestelde – signalen iets te doen. Dat
leidt tot visies met enerzijds waardering voor de boer als
beroepsgroep, maar anderzijds tot vergezichten en beelden

PotatoEurope 2021 belooft
met beursthema “What’s
Now, What’s New and What’s
the Future” inzicht te geven
in zowel lopende ontwikkelingen in de aardappelketen
als de toekomst van de sector. Dat het thema van de
aankomende editie van deze
aardappelvakbeurs goed aanslaat, blijkt uit de grote
belangstelling van zowel
bekende als ook een groot
aandeel nieuwe standhouders.

“De erkenning als bedrijfstak zal de
komende vier jaar harder moeten
worden bevochten.”
waar de professionele ondernemer, inclusief de boer, geen
stabiel en consequent overheidsbeleid wordt geboden.
Of het nu gaat om kringlooplandbouw, duurzame gewasbescherming, een Waddenagenda, steeds wordt geprobeerd alles en iedereen te verbinden, behalve het landbouwbeleid zelf. Dit is echter wel de uitkomst van een
democratisch proces. Na de verkiezingen gaat een goed
doordacht beleid voor de bedrijfstak nog verder in de knel
komen. Want er zijn nauwelijks partijprogramma’s met een
volledige visie op de rol van Nederland als wereldvoedselvoorziener en wat daarvoor nodig is, zoals het veiligstellen van productiegebieden en professioneel ondernemerschap. Steeds vaker kom je dingen tegen als onnodig
slepen, subverdienmodellen, kortere ketens, alleen kennis
exporteren et cetera. Of het nu boeren zijn of bijvoorbeeld
familiebedrijven in de aardappelhandel, de waardering als
beroepsgroep zal vanuit de politiek steeds luider worden,
maar de erkenning als bedrijfstak zal de komende vier jaar
harder moeten worden bevochten door de sector dan ooit.
Want met een gewaardeerde beroepsgroep in een onvoldoende gewaardeerde bedrijfstak voorzien we uiteindelijk
niet de wereld van voedsel.

Terwijl de voorbereidingen in
volle gang zijn, kan organisator DLG alvast al een tipje
van de sluier oplichten wat
betreft de inhoud van het
evenement en de invulling
van het thema van de beurs,
gehouden op 1 en 2 september 2021 op de locatie van
Wageningen University &
Research, Open Teelten in
Lelystad.
What’s Now
Thema-onderdeel “What’s
Now” staat voor alles wat de
aardappelsector op dit
moment te bieden heeft. Met
een breed scala aan bedrijven
dat hun stand voor Potato
Europe 2021 reeds geboekt
heeft, zullen alle schakels uit

de keten op de aardappelvakbeurs vertegenwoordigd zijn.
Dit maakt de beurs dan ook
dé gelegenheid voor deelnemers om zich te presenteren
en bezoekers te laten zien
“What’s Now”. Dat bedrijven
dit ook zo zien, blijkt niet
alleen uit de vele boekingen
die ‘oude bekenden’ reeds
geplaatst hebben, maar ook
uit de ruime vertegenwoordiging van nieuwkomers. “Dat
het thema aanslaat en veel
bedrijven heel graag weer de
ontmoeting willen aangaan,
blijkt onder andere uit het
grote percentage aan voor ons
nieuwe standhouders”, vertelt
Kuno Jacobs van organisator
DLG Benelux. Als bekend
evenement in de sector kan
PotatoEurope rekenen op een
groot percentage terug
kerende boekingen. “Voor
PotatoEurope 2021 zien we
dat ook een groot aandeel
voor ons nieuwe standhouders de weg naar Potato
Europe in Lelystad weet te
vinden, nu zo’n 22 procent
van het totaal. Er lijkt bijvoorbeeld een vernieuwde interesse te zijn vanuit toeleveranciers van de verwerkende
industrie, zoals bedrijven
werkzaam in de verwerking
en verpakking of industriële

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Organisator DLG licht alvast al een tipje van de sluier op over de inhoud
van het evenement en de invulling van het beursthema.
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