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Convenant 

Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen  

 

1. Convenantpartners 

Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, 
vertegenwoordigd door dhr. Bavo van den ldsert, directeur.  

De biologische telers: 
Bdeko, vertegenwoordigd door voorzitter Peter Keij 
Biowad, vertegenwoordigd door voorzitter Eddy van Wijk 
Vereniging van Bioboeren Zuid West, vertegenwoordigd door voorzitter Emiel van de Vijver 
Coöperatie Nedato, vertegenwoordigd door directeur Wim van de Ree  
Stichting Nederlandse Biologische Aardappelpool, vertegenwoordigd door voorzitter Jaco Burgers 
Biohuis, vertegenwoordigd door voorzitter Jan Jaap Jantjes 
 
De biologische aardappelkwekers  
Agrico, vertegenwoordigd door commercieel manager consumptieaardappelen Peter Dijk 
HZPC, vertegenwoordigd door sales manager Jelle Bos  
C. Meijer B.V., vertegenwoordigd door commercieel directeur Johan van der Stee 
Plantera B.V., vertegenwoordigd door managing director Gerard Bovée  
Den Hartigh, vertegenwoordigd door veredelaar Jacob Eising  
Europlant, vertegenwoordigd door directeur Jan Janse 
Danespo, vertegenwoordigd door directeur Peter van Eerdt 
Caithness Potatoes B.V., vertegenwoordigd door manager Jan-Eric Geersing 
Carel Bouma biologisch pootgoed B.V. ,vertegenwoordigd door directeur Carel Bouma 
Familie Vos, vertegenwoordigd door veredelaar Niek Vos 
Bio Nederland, vertegenwoordigd door voorzitter Jan Groen 
Plantum, vertegenwoordigd door directeur Niels Louwaars  
 
De retail 
Ekoplaza/Udea, vertegenwoordigd door directeur Erik-Jan van den Brink  
Natuurwinkels/Natudis, vertegenwoordigd door algemeen directeur Steven van Wijk  
Estafette Odin B.V., vertegenwoordigd door directeur Theo Boon 
De Biowinkelvereniging, vertegenwoordigd door voorzitter Roosmarijn Saat 
Albert Heijn, vertegenwoordigd door senior merchandising director AGF, Bloemen en Planten, Said 
Belhassan 
Jumbo Supermarkten, vertegenwoordigd door senior manager AGF Ton van den Hoek 
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2. Doel van het convenant 

Dit convenant beschrijft de overwegingen en doelstellingen van onze samenwerking en de 
afspraken over de manier waarop we onze samenwerkingsrelatie vormgeven. 

 

3. Overwegend 

- dat de aardappelziekte phytophthora in 2016 opnieuw grote schade heeft aangericht in de 

biologische aardappelteelt; 

- dat dit mede komt doordat er nog te weinig phytophthora resistente en andere robuuste 

aardappelrassen worden geteeld; 

- dat vooralsnog het aanbod aan pootgoed van deze robuuste aardappelrassen onvoldoende is 

om in de vraag van Nederlandse, biologische telers te voorzien; 

- dat producenten van en handelaren in biologisch pootgoed bereid en in staat zijn om deze 

productie op te schalen en het assortiment uit te breiden;  

- dat retailers bereid zijn het aandeel robuuste aardappelrassen in hun biologisch assortiment te 

vergroten; 

- de convenantpartners samen willen werken om een versnelde transitie naar robuuste 

aardappelrassen mogelijk te maken; 

- dat er daarnaast in 2016 veel publiciteit is geweest over mogelijk onterecht gebruik van koper 

als bestrijdingsmiddel;  

- dat biologische boeren in Europa volgens de Biologische Verordening (EG 834/2007) koper 

mogen toepassen als bestrijdingsmiddel en als bladbemesting; 

- dat in veel landen buiten Nederland het gebruik van koper als bestrijdingsmiddel tegen 

schimmelziekten in de biologische aardappelteelt is toegestaan; 

- dat in Nederland volgens de wetgeving gewasbeschermingsmiddelen geen koperhoudende 

middelen zijn toegelaten als bestrijdingsmiddel 

en daarom het gebruik van koper als bestrijdingsmiddel in de biologische teelt niet is 

toegestaan;   

- dat in Nederland aardappeltelers de toelating van koper als bladbemesting zouden kunnen 

misbruiken om koper in te zetten als bestrijdingsmiddel tegen phytophthora; 

- dat dit wettelijk niet is toegestaan, en bovendien schadelijk is voor het imago van de 

biologische sector in Nederland; 

dat de biologische aardappeltelers de aardappelteelt nog verder willen verduurzamen door 

ook het gebruik van koperhoudende middelen als bladbemesting uit te bannen; 

- komen de convenantpartners tot de volgende doelstellingen 
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4. Doelstellingen van de samenwerking 
 

- De convenantpartners realiseren gezamenlijk het doel van 100% phytophthora resistente en 

andere robuuste biologische aardappelrassen in Nederland in 2020 om daarmee de 

biologische aardappelteelt verder te verduurzamen;  

- De convenantpartners nemen gelijktijdig maatregelen om de productie van pootgoed, de teelt 

en de afzet van phytophthora resistente en andere robuuste, biologische aardappels 

stapsgewijs op te schalen tot 100% in 2020; 

- De convenantpartners nemen maatregelen om na 2020 alleen nog robuuste aardappels te 

verkopen aan de Nederlandse consument. 

 

5. Activiteiten 

Hiertoe ondernemen de verschillende convenantpartners de volgende activiteiten: 

De aardappelkwekers  

- Breiden het aanbod aan phytophthora resistente en andere robuuste aardappelrassen voor de 

biologische teelt uit zodat dit in 2020 dekkend is voor alle marktsegmenten binnen de tafel, 

chips en frietaardappelen. 

 

- Schalen de productie van biologisch pootgoed van deze robuuste rassen voor Nederlandse, 

biologische telers gezamenlijk op tot 100% van de benodigde hoeveelheid voor het 

Nederlandse areaal in 2020.  

 

- Overleggen jaarlijks over de voortgang en eventuele technische knelpunten. 

 

- Instrueren de aardappeltelers hoe ze met de ziekte phytophthora moeten omgaan, zowel met 

de niet-resistente rassen als met resistente rassen. 

 

- Bij gebruik van resistente rassen worden alle telers geïnstrueerd om per direct af te zien van 

het gebruik van koper (als bladbemester). 

 

De consumptieaardappeltelers en pootgoedvermeerderaars  

- Breiden het aandeel phytophthora resistente en andere robuuste aardappelrassen in hun teelt 

gezamenlijk stapsgewijs uit tot 100% van het Nederlandse areaal in 2020. 

 

- Stellen zich ten doel om in 2020 geheel te stoppen met het gebruik van koper als 

bladbemester in de aardappelteelt en vragen Skal en/of de NVWA om dit verbod te 

handhaven.  

 

- Overleggen jaarlijks over de voortgang en eventuele knelpunten.  

 

- Adviseren de aardappeltelers onder hun leden hoe ze met de ziekte phytophthora moeten 

omgaan, zowel met de niet-resistente rassen als met de resistente rassen.  
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- Adviseren de aardappeltelers onder hun leden om per direct af te zien van het gebruik van 

koper (als bladbemester) bij alle resistente rassen. 

 

De retailers:  

- Stellen zich ten doel om het aandeel aan phytophthora resistente en andere robuuste 

aardappels binnen drie jaar (2020) te vergroten tot 100% van hun hele biologische 

assortiment onder voorwaarde dat deze rassen aan de gevraagde kwaliteitseisen voldoen.  

 
- Zeggen toe om aardappelen van phytophthora resistente rassen actief te promoten. 

 
- Stellen zich ten doel om uiterlijk in 2020 in hun inkoopvoorwaarden op te nemen dat alle 

Nederlandse biologische aardappels niet behandeld mogen zijn met koper. 
 

- Overleggen jaarlijks over de voortgang en eventuele knelpunten.  

 
Bionext: 
 

- Bewaakt/ monitort de voortgang van de afspraken in dit convenant. 

 

- Organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle convenantpartners. 

 

- Onderhoudt contacten over ontwikkelingen in het buitenland rondom kopergebruik en de teelt 

van resistente rassen. 

 

6. Afspraken over communicatie naar externe partijen 

- Bionext fungeert als centraal aanspreekpunt voor externen met vragen over het convenant en 
verwijst zo nodig door naar één van de convenantpartners. 

- De convenantpartners spreken af om actief te communiceren over de doelstellingen van 
het convenant.  

 

7. Looptijd en beëindiging convenant 

Het convenant loopt vanaf het moment van ondertekenen door de partners op 8 augustus 2017 
tot en met 31 december 2020. 
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8. Ondertekenaars 

Bionext 

directeur  Bavo van den ldsert  

Bdeko 
voorzitter Peter Keij 
 
Biowad 
voorzitter Eddy van Wijk 
 
Vereniging van Bioboeren Zuid West 
voorzitter Emiel van de Vijver 
 
Coöperatie Nedato 
directeur Wim van de Ree  
 
Stichting Nederlandse Biologische Aardappelpool 
voorzitter Jaco Burgers 
 
Biohuis 
voorzitter Jan Jaap Jantjes 
 
Agrico 
commercieel manager consumptieaardappelen Peter Dijk 
 
HZPC 
sales manager Jelle Bos  
 
C. Meijer B.V. 
commercieel directeur Johan van der Stee 
 
Plantera B.V. 
managing director Gerard Bovée  
 
Den Hartigh 
veredelaar Jacob Eising  
 
Europlant 
directeur Jan Janse 
 
Danespo 
directeur Peter van Eerdt 
 
Caithness Potatoes B.V. 
manager Jan-Eric Geersing 
 
Carel Bouma biologisch pootgoed B.V.  
directeur Carel Bouma 
 
Familie Vos 
veredelaar Niek Vos 
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Bio Nederland 
voorzitter Jan Groen 
 
Plantum 
directeur Niels Louwaars 
 
Ekoplaza/Udea 
directeur Erik-Jan van den Brink  
 
Natuurwinkels/Natudis 
algemeen directeur Steven van Wijk  
 
Estafette Odin B.V. 
directeur  Theo Boon 
 
De Biowinkelvereniging 
voorzitter Roosmarijn Saat 
 
Albert Heijn 
senior Merchandising Director AGF, Bloemen en Planten Said Belhassan 
 
Jumbo Supermarkten 
senior Manager AGF Ton van den Hoek 


