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Start pootseizoen PotatoEurope ingeluid door Burgemeester Noordoostpolder 
 
Onder ideale weeromstandigheden zijn op de derde donderdag van april de aardappelen voor 
de rooidemonstraties van PotatoEurope gepoot. Met een druk op de startknop stuurde 
waarnemend burgemeester van de Noordoostpolder Jan Westmaas de autonome 
werktuigdrager Robotti op pad om de eerste aardappel te poten. De rest van de klus werd 
geklaard door de pootmachines van AVR, Dewulf en Grimme, met behulp van tractoren van 
Case IH. 
 
Met het poten van de aardappelen voor de rooidemonstraties is opnieuw een belangrijke stap gezet in 
de voorbereidingen voor de vakbeurs PotatoEurope, die op 1 en 2 september plaatsvindt op de locatie 
van Wageningen University & Research (WUR) Open Teelten in Lelystad. 
 
Onder toeziend oog van WUR Open Teelten-bedrijfsleider Jacob de Jong werden de aardappelen van 
het ras Aromata aan de vruchtbare klei toevertrouwd. De aardappelen van het ras van handelshuis 
Schaap Holland, in de maat 35-50 millimeter, zijn gepoot op een plantafstand van 28 centimeter, op 
twee percelen van in totaal 25 hectare bij de evenementlocatie van PotatoEurope in Lelystad aan de 
Edelhertweg. Daar zullen op 1 en 2 september de vakbeurs en een groot aantal demonstraties 
plaatsvinden. “Het veldwerk, en daarmee ook een essentieel onderdeel van de voorbereiding voor de 
aankomende editie van PotatoEurope in Lelystad, verloopt volgens planning. Wat daarbij meehelpt is 
dat de grond mooi fijn valt door de vorst afgelopen winter”, evalueert De Jong. 
 
Voor het eerst zijn er aardappelen gepoot met behulp van de Agrointelli Robotti, een autonome 
werktuigdrager die zelfstandig verschillende landbouwtaken kan uitvoeren. De robot was 
verantwoordelijk voor het voorttrekken van de Miedema CP 42 aardappelpoter, een multi-inzetbare 
vierrijige bekerpootmachine. Deze primeur past in het bredere kader van het Robotiseringsproject, een 
samenwerkingsverband tussen WUR, Agrointelli en Dewulf, waarvoor een deel van het 
demonstratieperceel van PotatoEurope is gereserveerd. 
 
Nadat de Robotti het eerste pootwerk op de aardappeldemovelden had verzet, werden de 
pootwerkzaamheden overgenomen door de vierrijige pootmachines Ceres 440 van AVR, Miedema 
Structural 4000 van Dewulf en de GB430 van Grimme. Deze pootmachines werden voortgetrokken 
door twee paradepaardjes van sponsor Case IH, de Maxxum CVX 145 en de Puma CVX 175. 
 
“Met het poten van de aardappelen voor PotatoEurope 2021 wordt alles weer een stuk concreter. 
Daarnaast zijn we heel trots dat we een absolute primeur hadden door voor het eerst aardappelen te 
poten met behulp van een Robotti robot. Tijdens PotatoEurope zal de Robotti deze aardappelen ook 
weer rooien. Verder werd het vandaag nogmaals duidelijk dat we een uitstekende samenwerking 
hebben opgezet met alle verschillende partijen, waaronder fabrikanten zoals AVR, Case IH, Dewulf, 
en Grimme, WUR, Schaap Holland en uiteraard alle aanwezige pers. Dit is een mooie basis voor het 
verder opbouwen van PotatoEurope 2021”, vat Kuno Jacobs van organisator DLG Benelux de dag 
gevuld met pootwerkzaamheden samen. 
 
PotatoEurope is een internationaal evenement dat exclusief is gewijd aan de gehele aardappelketen 
en vindt elk jaar plaats in een van de vier partnerlanden van de vakbeurs: Duitsland, België, Frankrijk 
en Nederland. De organisatie verwacht op 1 en 2 september 2021 meer dan 275 exposanten en circa 
16.000 bezoekers te verwelkomen. 
 
Bezoek www.PotatoEurope.nl voor meer informatie, waaronder: 
- Technische gegevens van de machines 
- Foto’s en video (volgende week) van het pootevenement 
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