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MARKTANALYSE
De ongekend droge zomer heeft de 
gemiddelde opbrengst terug-ge-
bracht tot een kleine oogst.

Aardappelanalyse oogst 2018

BEDRIJFSREPORTAGE
Aardappelcoöperatie Nedato uit 
Oud-Beijerland zoekt groei in een 
krimpende markt.

INTERVIEW
Dell Thornley, ex-inkoopdirecteur 
McDonalds Global, over de snelle 
expansie van de fritesindustrie.
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Nedato staat sinds jaar en dag bekend 
als hofleverancier van Albert Heijn. 
Die positie deelt het samen met Leo 
de Kock, een dochteronderneming van 
Agrico. Naast de 3 en 5 kilo zakken levert 
Nedato in toenemende mate gespeciali-
seerde producten aan ’s lands grootste 
grootgrutter. Wie een rondje over het 6 
hectare metende complex wandelt, ont-
dekt al snel een enorme variatie aan 

rassen, soorten, verpakkingen en afzet-
bestemmingen. Dit diverse karakter ken-
merkt de coöperatie.

Meerwaarde bieden
Die diversiteit zorgt er volgens het be-
drijf voor dat iedere aardappel de juiste 
bestemming krijgt. In eigen huis heeft 
Nedato nieuwe concepten bedacht, die 
het in binnen- en buitenland aan de 

Aardappelcoöperatie Nedato uit 
Oud-Beijerland staat bekend als 
tafelaardappelspecialist. Echter, 
fritesaardappelen zijn anno 2018 
een belangrijke tak. Groeien ging 
het laatste decennium relatief 
makkelijk, maar nu zoekt het be-
drijf vernieuwing in tafelaardappe-
len en wil het de afzet uitbouwen.

Nedato focust op groei in 
krimpende markt
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Historie van samenwerken
Nedato werd 55 jaar geleden opgericht door een groep 
aardappeltelers. Samen exploiteerden zij 2 koelhuizen op 
de Zuid-Hollandse eilanden en vervolgens werd de afzet 
gebundeld. In 1995 fuseerde Nedato met de aardappeltak 
van CZAV. Deze coöperatie bleef aandeelhouder, maar 
er werd wel gekozen voor 1 naam. In 2003 nam het de 
verpakkingstak van aardappelbedrijf Meijer in Swifterbant 
over. Met een eigen vestiging in Flevoland breidde ook het 
werkgebied verder uit. Inmiddels is het aantal locaties 
teruggebracht naar 1 hoofdvestiging in Oud-Beijerland. 
In het buitenland wordt de verkoop in eigen beheer 
uitgevoerd. De laatste jaren is het bedrijf een toenemend 
volume fritesaardappelen gaan verhandelen voor hun 
500 leden, waarvoor wordt samengewerkt met telers in 
Duitsland en België.

man brengt. In ons land is dat altijd on-
der private label. In het buitenland le-
vert het bedrijf wel aardappelen onder 
eigen merknaam. “We realiseren ons dat 
de aardappelconsumptie in Nederland 
en Europa jaarlijks afneemt”, zegt com-
mercieel directeur Heero Gramsma.
“We doen zaken met zo’n 20 Europese 
landen. Dat blijven we doen, maar daar-
naast zoeken we ook naar nieuwe be-
stemmingen buiten Europa; zo is Afrika 
interessant als exportmarkt. Een deel 
van de exportvraag wordt nu ingevuld 
met bovenmaats pootgoed. Wij den-
ken met de kwaliteit en rassenkeuze 
een meerwaarde te kunnen bieden. Dat 
biedt kansen voor een toename van het 
volume”, zo vertelt Gramsma.

Frisse wind
Ondanks een teruglopende Europese 
en Nederlandse markt, gekoppeld aan 
stevige concurrentie, blijft Nedato op 
de binnenlandse markt actief. Naar ei-
gen zeggen deed het grondig onderzoek 
naar de behoeftes van de consument. 
Hieruit is onder meer een aanbod van 
zoete, paarse en roodvlezige aardap-
pelen gekomen. Bij zoete aardappelen 
wordt gekeken hoe de teelt gedijt op de 
Hollandse klei. 
Albert Heijn vernieuwde dit jaar zijn 
schappen; nieuwe kleinere verpakkin-
gen, meer informatie en een kleurenmix 
aan aardappelen moeten jonge consu-
menten over de streep trekken om pasta 
en rijst te laten staan. Om die cultuur-

omslag te bewerkstelligen, waait bij Ne-
dato een frisse wind die de organisatie 
een nieuwe impuls moet geven. 
Eind mei is Carel van Buchem aange-
steld als algemeen directeur. Hij volgt 
de parttime werkende directievoorzit-
ter Antoon van Vugt op. Van Buchem 
werkte hiervoor bij Cargill, Nedalco en 
Bloemenveiling Aalsmeer. Daarnaast 
is marketing manager Milou de Haan 
aangesteld. Van Buchem: “De uitgangs-
positie van Nedato is beter dan veel 
collega-bedrijven. We hebben een zeer 
sterke binding met de telers en klanten, 
maar in de huidige markt is dat echter 
niet voldoende. In een hogere versnel-
ling bouwen we ons assortiment uit met 
vernieuwende producten.”
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Productiegebieden
Naast veranderingen binnen de directie, 
startte het bedrijf 2 jaar geleden met 
een investeringsprogramma. Er is de 
laatste 1,5 jaar geïnvesteerd in robotise-
ring bij het verpakken en bemonsteren. 
Vanuit Oud-Beijerland heeft het bedrijf 
een prima aansluiting op de havens van 
Rotterdam en Antwerpen. De Zuid-Hol-
landse eilanden, West-Brabant en Zee-
land zijn van oudsher het teeltgebied, 
maar inmiddels is dit uitgebreid met 
Flevoland. Voor de tafelaardappelteelt 
zweert het bij kleigrond en bij de teelt 
van fritesaardappelen ligt dat weer an-
ders. 
De aangesloten telers bevinden zich ook 
op de Brabantse zandgronden en in toe-
nemende mate in België en Duitsland. 
“Nedato telt zo’n 500 leden, waarvan er 
grofweg 300 fritesaardappelen en 200 
tafelaardappelen telen”, somt Gramsma 
op. “In totaal verwerken we zo’n 350.000 
ton aardappelen per jaar, waarvan 
100.000 ton tafelaardappelen. Geduren-

de het laatste decennia zijn we sterk 
gegroeid in de fritesaardappelsector; we 
voorzien 7 tot 8 fabrieken van aardappe-
len. Vanuit de tafelaardappelwereld zijn 
we gewend om scherp te kijken naar de 
specificaties. Vanuit die gedachte klop-
pen fabrieken bij ons aan wanneer ze 
een speciale partij zoeken.”

Schaalvergroting en specialisatie
De 2 sectoren zijn zeer verschillend. 
“Heb je het over tafelaardappelen, dan 
praat je over een sector van honderd-
duizenden tonnen. Bij fritesaardappe-
len loopt het in de miljoenen”, aldus  
Gramsma. “De schaalvergroting gaat 
door, ook bij onze leden. Daarbij wordt 
er gespecialiseerd en de keuze gemaakt: 
tafel of frites. Vooral op zandgrond zie 
je sterk groeiende bedrijven met frite-
saardappelen”, sluit Gramsma af.
Wim van de Ree, directeur teelt en logis-
tiek, vult aan: “Toch zijn er tafelaardap-
peltelers die hier bewust voor kiezen en 
investeren. Deze ondernemers investe-

ren in een kistenbewaring met mecha-
nische koeling. Voor akkerbouwers in 
het zuidwesten van het land is de kli-
maatverandering een ramp; het leidt tot 
hevige neerslag in een korte tijd en lan-
ge droogteperiodes. Telers doen zoveel 
mogelijk aan perceelsverbetering en als 
Nedato trekken we hard aan projecten 
die deze problemen het hoofd bieden. 
Hebben bedrijven hun zaken goed op 
orde, dan wordt er een goed rendement 
met de teelt gehaald. Deze bedrijven zijn 
ook interessant voor de pootaardappel-
teelt. Pootgoedhandelshuizen zijn onze 
concurrent.”

Risicospreiding
De kernwaarde en grootste kracht noemt 
Nedato de bundeling van kennis en kun-
de. De coöperatie werd ooit opgericht 
door telers, om zodoende gezamenlijk 
hun product op te slaan en te verkopen. 
Die rol vervult Nedato nu. “Telers zijn te-
vreden met de coöperatie en loyaal. We 
zien zeer weinig verloop”, aldus Van de 

Ree. “Op veel bedrijven dient zich een 
nieuwe generatie aan. Dat vraagt om 
nieuwe werkwijzen. Van oudsher zijn de 
leden van Nedato bedrijven die waarde 
hechten aan afzetvrijheid. Dat is nog 
steeds zo”, weet Van de Ree.
“Schaalvergroting vraagt om risicosprei-
ding. Op het vlak van rassen, bewaarmo-
gelijkheden en afzet. In 2014 is het Flex 
Systeem geïntroduceerd. Hierbij wor-
den er 5 prijsvormingssystemen aan-
geboden; veelal wordt gekozen uit een 
combinatie van verkoopmethodieken. 
Aangezien de financiële resultaten per 
teler zeer sterk verschillen, is het lastig 
om een gemiddelde te berekenen. Dat 
zie je niet terug in een poolvergelijking. 
De telers zijn tevreden. Dat is wat telt.”
Het combineren van kennis bij de afzet 
is ook terug te vinden in de teelt. Van de 
Ree is merkbaar trots: “Nedato heeft zijn 
eigen teeltregistratiesysteem. Daarmee 
ondersteunt het telers. Aangezien het 
volledige bouwplan belangrijk is, zijn 
ook partijen als Cosun, Agrifirm en Avebe 

betrokken. Dit om de compatibiliteit te 
kunnen garanderen. CZAV is als aandeel-
houder nauw betrokken bij het teeltad-
vies, maar de partij is niet de exclusieve 
partner. Precisielandbouw is een nieuwe 
ontwikkeling waar we in toenemende 
mate gebruik van maken. Telers delen 
ervaringen onderling, maar ook op in-
dividueel niveau worden zij begeleid. Zo 
wordt jaarlijks een verbeterplan opge-
steld. Het 
summum 
is het te-
len van 
een ho-
m o g e n e 
partij op 
heteroge-
ne grond. Precisielandbouw helpt ons 
daarbij. Wij kunnen de resultaten uit de 
teelt combineren met onze afzetgege-
vens. Dat is uniek.”

Blijven innoveren
“De supermarkten en telers zetten bei-

den in op schaalvergroting. Bij de in-
dustrie en handelsbedrijven daartussen 
zien we weinig consolidatie. Dat zorgt 
voor een krachtenspel, want iedereen 
vist in dezelfde vijver”, analyseert Van 
Buchem. “Om in dergelijke marktom-
standigheden te kunnen groeien, zoe-
ken we samenwerking. Het helpt dat Ne-
dato een sterke financiële positie heeft. 
De aardappelsector bevindt zich in een 

stroomversnelling, die in kracht alleen 
maar toeneemt. Om bestaansrecht te 
garanderen, moet je blijven innoveren. 
Dat geldt niet alleen voor ons, maar 
voor de gehele sector.”

'Schaalvergroting vraagt om risicospreiding 

van rassen, bewaarmogelijkheden en afzet'
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Nationaal Economisch
Landbouwcongres 

Een event van  

Het Nationaal Economisch Landbouwcongres is hét boerenevent in Nederland georganiseerd door

Boerenbusiness. Thema dit jaar is de economische gezondheid van de landbouw en het toekomstige 

duurzame verdienmodel in de sector. Dit congres is de plek om jezelf als ondernemer verder te 

ontwikkelen en te kijken naar de toekomst. Met topsprekers uit de sector en aandacht voor belangrijke 

landbouwthema’s ondersteunen we de boeren om het verschil te maken!

 

Zien we jou ook op 18 december?

Meld je nu aan via www.landbouwcongres.nl

Boerenbusiness abonnees kunnen twee gratis kaarten reserveren, wees er snel bij
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18 december 2018 | Flint-Amersfoort
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