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“PotatoEurope zal worden gehouden op 1 en 2 september 2021 op de locatie van  
Wageningen University & Research in Lelystad” 

 
Wageningen University & Research en DLG Benelux hebben een contract getekend voor het houden van 
PotatoEurope 2021 op de locatie van Wageningen Plant Research in Lelystad. 
 
Na PotatoEurope meerdere keren te hebben georganiseerd in Emmeloord, verhuist het evenement in 2021 naar 
Lelystad en niet zonder reden. De faciliteiten van Wageningen University & Research in Lelystad stellen de 
organisatoren in staat om goed om te kunnen gaan met alle type weersomstandigheden gelet op het feit dat 
PotatoEurope grotendeels een buitenevenement is. 
 
Deze nieuwe locatie voor PotatoEurope in Flevoland ligt in het hart van één van Nederlands belangrijkste 
aardappelteelt regio’s op slechts 60 kilometer van Amsterdam en een paar minuten vanaf de snelweg A6. 
 
In Lelystad is de hoofdlocatie gevestigd van de business unit ‘Open Teelten’ van Wageningen University & 
Research. De experts van de business unit 'Open Teelten' leveren een bijdrage aan de innovatie- en 
kennisontwikkeling in de sectoren akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroente, bomen en fruit, zowel 
nationaal als internationaal. 
In totaal beslaat de oppervlakte van Wageningen University & Research in Lelystad meer dan 700 hectare. 
 
PotatoEurope is een internationaal evenement dat exclusief is gewijd aan de gehele aardappelketen. 
Het evenement vindt elk jaar plaats in een van de vier partnerlanden van het evenement: Duitsland, België, 
Frankrijk en Nederland. 
 
Voor PotatoEurope 2021 is er een gebied van 20 hectare gereserveerd hetgeen de organisatoren in staat stelt 
om uitgebreide rooidemonstraties te organiseren, proefvelden aan te leggen voor gewasbescherming, 
meststoffen, groenbemesting en natuurlijk het tentoonstellingsgedeelte zelf. Tijdens PotatoEurope zal er een 
uitgebreid conferentieprogramma georganiseerd worden dat parallel loopt aan het evenement. 
 
PotatoEurope heeft een solide reputatie opgebouwd als het meest gerichte evenement binnen de 
aardappelsector in Europa en ver daarbuiten! 
 
PotatoEurope 2021 vindt plaats bij Wageningen Plant Research in Lelystad op 1 en 2 september en zal in 2 
dagen meer dan 250 exposanten en 16.000 bezoekers vanuit de hele wereld verwelkomen. 
 
Meer informatie voor exposanten en bezoekers, die overwegen het evenement bij te wonen, is binnenkort 
beschikbaar op: www.potatoeurope.nl  
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For more information please contact: 
DLG Benelux B.V. | Mr. Kuno Jacobs 

Zwarteweg 28b | 3833 AL Leusden | The Netherlands 
Tel.: +31 33 737 04 71 | info@dlg-benelux.com 

 


