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Alomvattend thema bezorgt aardappelvakbeurs PotatoEurope grote belangstelling 
 
Met het beursthema “What’s Now, What’s New and What’s the Future”, belooft PotatoEurope 
2021 inzicht te geven in zowel lopende ontwikkelingen in de aardappelketen als de toekomst 
van de sector. Het thema van de aankomende editie van de aardappelvakbeurs slaat dan ook 
goed aan. Dat blijkt uit de grote belangstelling van zowel bekende als ook een groot aandeel 
nieuwe standhouders voor PotatoEurope 2021, gehouden op 1 en 2 september 2021 op de 
locatie van Wageningen University & Research (WUR), Open Teelten in Lelystad. 
 
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 beursthema. Zo staat het 
onderdeel “What’s Now” voor alles wat de aardappelsector op dit moment te bieden heeft. Met een 
breed scala aan bedrijven dat hun stand voor PotatoEurope 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. PotatoEurope is een bekend 
evenement in de sector en kan dan ook altijd rekenen op een groot percentage terugkerende 
boekingen. Voor PotatoEurope 2021 zien we echter dat ook een groot aandeel voor ons nieuwe 
standhouders de weg naar PotatoEurope in Lelystad weten 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 hygiëne, maar ook 
nieuwe bedrijven vanuit de mechanisatie. Het lijkt erop dat bedrijven uit alle schakels van de 
aardappelketen willen uitpakken voor het eerste fysieke evenement in lange tijd”, vertelt Kuno Jacobs 
van organisator DLG Benelux. 
 
Met het onderdeel “What’s New” biedt het beursthema de ruimte aan deelnemende bedrijven om hun 
nieuwe producten en diensten voor het voetlicht te brengen. Dit kan tijdens PotatoEurope 2021 onder 
andere via een stand in de beursruimte of buiten, met behulp van dynamische live demonstraties, of 
tijdens het door Horizon Flevoland georganiseerde programmaonderdeel “Innovatie in de 
aardappelketen van Nederlandse bodem”. Extra aandacht voor vernieuwingen van deelnemers is er in 
de vorm van de PotatoEurope 2021 Innovation Award. Bedrijven die deelnemen aan PotatoEurope 
2021 kunnen hiervoor hun innovatieve product of dienst inzenden en maken kans op één van de drie 
Innovation Awards uitgereikt door de vakjury (Goud, Zilver of Brons) en een publieksprijs. 
 
Tenslotte is daar, aansluitend op de opening van het vakevenement op 1 september, nog het 
Wetenschappelijk symposium “De aardappel in een veranderende wereld”, georganiseerd door 
Wageningen University & Research (WUR). Tijdens dit hoogstaande, wetenschappelijke congres met 
kennisverdieping zal licht geschenen worden op de vraag “What’s the Future”. “Het zal ongetwijfeld 
gaan over de vraag hoe de aardappelteelt er straks uitziet en de aardappel in een veranderende 
wereld”, zegt WUR Business Unit Manager Open teelten Chris de Visser hierover. 
 
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 de vakbeurs: Duitsland, 
België, Frankrijk en Nederland. De organisatie verwacht op 1 en 2 september 2021 meer dan 275 
exposanten en zo’n 16.000 bezoekers te verwelkomen. 
 
Kijk voor de up-to-date deelnemerslijst op https://potatoeurope.nl/exhibitors-list 
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