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Afgelopen weken en maanden heb ik, door de inzet van velen van 
jullie, de mogelijkheid gehad om Avebe, haar werknemers, haar historie en 

leden te leren kennen. Ik heb hier enorm veel van geleerd en bovenal heeft het mij 
persoonlijk enorm geïnspireerd. Wat een prachtig bedrijf met prachtige mensen! Een ding 
komt voor mij duidelijk naar voren: Avebe staat er goed voor. 

We hebben een sterk team van medewerkers, met veel kennis, passie en betrokkenheid 
naar Avebe en haar leden. Dat blijkt ook uit het solide resultaat over het afgelopen 
boekjaar dat in lijn is met onze (strategische) doelstellingen en toch gehaald is, ondanks 
enkele forse uitdagingen in onze markt. 

Ook dit jaar kenmerkt zich door dergelijke uitdagingen. Zo schrijf ik dit voorwoord 
in afwachting van hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de regelgeving met 
betrekking tot milieu en klimaatdoelstellingen uiteindelijk vormgegeven zal worden. 
Daarnaast lopen de kosten voor energie, transport en hulpstoff en voor Avebe en voor onze 
leden fl ink op. 

‘Wendbaarheid’ is dan een woord wat vaak naar voren komt. Oftewel zijn we wendbaar 
genoeg om met de veranderingen en uitdagingen in de markt om te gaan? 
Ik heb daar alle vertrouwen in omdat Avebe en haar medewerkers vanuit het (recente) 
verleden heeft aangetoond om sterk met dergelijke uitdagingen om te kunnen gaan! 
Niet alleen een sterk team, maar ook een duidelijke visie en strategie, met nadruk op de 
uitvoering hiervan, zorgen ervoor dat we een sterk fundament voor de toekomst kunnen 
blijven creëren en ook op korte termijn resultaat voor Avebe en haar leden realiseren. 

Laten we er samen weer een mooi en goed jaar van maken.

Ik wens jullie veel leesplezier, maar ook alvast een periode van refl ectie en rust tijdens de 
komende feestdagen. 

Veel dank voor alle inzet ! 

David Fousert

Veel dank voor alle inzet ! 
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Niet alleen een sterk team, 
maar ook een duidelijke visie 
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Het verlagen van de ecologische voetprint is één van 
de strategische doelen van Avebe, onder andere door 
het verminderen van afvalstromen. Grond, loof, 
stro en stenen zijn van natuurlijke oorsprong, maar 
worden volgens de wetgeving geklassificeerd als afval 
op het moment dat deze met de aardappelen worden 
aangevoerd bij de fabriek. Overheidsmaatregelen 
schrijven voor dat afval, en dus ook tarra, moet worden 
bemonsterd op kwaliteit wat bepalend is voor de 
bestemming ervan. Doelstelling voor 2023 is om de 
hoeveelheid afvalstromen uit tarra met 25 procent te 
verlagen ten opzichte van 2017/2018. Met de huidige 
inspanningen liggen we op koers.

Inspanningen
Tarra zorgt ook voor een flinke kostenpost. Door 
verschillende handelingen wordt geprobeerd om de 

De zetmeelaardappel is dé grondstof voor Royal Avebe, 

maar de fabrieken krijgen veel meer aangeleverd dan 

aardappelen alleen. Met iedere vracht komt tarra 

mee: grond, stenen, stro, loof, graspollen en maïsrestjes 

bijvoorbeeld. Dat leidt tot een flinke afvalstroom 

die deel uitmaakt van de ecologische footprint. Ook 

levert het extra kosten op. Avebe spant zich samen 

met telers en verladers in om de hoeveelheid tarra te 

verminderen.

Samenwerken aan  
het terugdringen  
van afvalstromen.
Tjarda en Thijs Jan Hoving

Avebe Magazine  Terugdringen afvalstromen
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Willem Rus, Program & Improve Agro bij Avebe

Thijs Jan en Tjarda Hoving zijn akker
bouwers in Nieuwe Pekela. Hun bedrijf 
telt 120 hectare, op de helft daarvan 
verbouwen ze zetmeelaardappelen. “We 
doen er alles aan om de hoeveelheid 
tarra te beperken”, vertelt Thijs Jan. “Het 
kost ons veel geld en de fabriek ook nog 
eens, dus uiteindelijk betalen we twee 
keer.”

De bewaarplaats na het rooien is voor 
Thijs Jan en Tjarda één van de plekken 
waar ze de hoeveelheid tarra kunnen 
beïnvloeden. “We leveren vaak twee of 
drie keer vanaf het land. We dekken de 
aardappelen dan op het land af met 

“Verhoogde bijdrage voor telers is een goede stimulans  
om tarra te voorkomen.”

hoeveelheid tarra en daarmee ook de kosten terug te dringen. 
Dit begint al bij het laden en transporteren van de partijen 
zetmeelaardappelen.  
Met een schoningsmachine worden de partijen zetmeel
aardappelen gereinigd voordat ze op de vrachtwagen worden 
geladen. “Voor die tijd hebben telers al inspanningen verricht om 
de hoeveelheid tarra te beperken”, vertelt Willem Rus, Program 
& Improve Agro bij Avebe.  
“Door perceelskeuze, grondbewerking en, voor zover mogelijk, 
te oogsten tijdens gunstige omstandigheden, maar ook door de 
aardappelen onder optimale omstandigheden te bewaren. Zo kan 
bij levering vanaf het land tussen half augustus en half oktober 
de partij worden afgedekt met een vliesdoek. Wanneer later, in 
de koudere maanden, wordt geleverd, moet de partij worden 
afgedekt met stro.”

Duurzaam afzetten
Tarra bestaat gemiddeld voor tachtig procent uit grond, twaalf 
procent organisch materiaal en acht procent stenen. “De 
tarrastroom zetten we zoveel als mogelijk op een  
duurzame manier af ”, aldus Willem. “De grond gebruiken 
we bijvoorbeeld voor de aanleg van geluidswallen en dijken. 
Het groenafval wordt gecomposteerd en stenen gaan naar een 
puinbreker om te worden gebruikt in de wegenbouw.” 

Advies en voorlichting
Met demonstraties, advies en voorlichting voor zowel telers 
als verladers werkt Avebe aan het terugdringen van tarra. 
“Factoren als grondsoort en weersomstandigheden zijn beperkt 
te beïnvloeden.”, verklaart hij. Winst is vooral te behalen bij 

de rooi en verlaadtechniek. “Telers zijn zich ervan bewust dat 
een laag tarragehalte de prestatieprijs ten goede komt”, aldus 
Willem. “Telers betalen een bijdrage voor het percentage aan 
tarra in hun partij. We hanteren nu een tarravrijevoet van 
drie procent, dat was vier procent, die betaald wordt door het 
collectief omdat iedereen te maken kan hebben met wisselende 
weersomstandigheden bij het verladen. Daarnaast is de bijdrage 
per schaal verhoogd vanuit het principe dat de vervuiler betaalt. 
De kosten voor het afvoeren van het materiaal stijgen en het is in 
ieders belang dat we onze doelstelling van 25 procent minder tarra 
behalen. We moeten samen als keten aan de bak.”

een toptexkleed om ze te beschermen 
tegen onder andere wisselende 
weersomstandigheden. De aardappelen 
voor de korte bewaring bedekken we na 
een aantal dagen met stro totdat ze naar 
Avebe gaan. Zo kunnen de aardappelen 
goed drogen en wordt voorkomen dat ze 
groen worden”, verklaart de Groningse 
teler. 

Ook het moment van perceelbewerking 
en rooien is bepalend. ThijsJan: 
“Als je te vroeg begint met 
voorjaarswerkzaamheden bijvoorbeeld, 
creëer je meer kluiten. Juist omdat het je 
geld kost, ben je daar alert op.”

Tjarda vertelt: “Tijdens vergaderingen 
worden wel eens afbeeldingen getoond 
van tarra en daar schrik je wel van. 
Wanneer een teler een eerste partij 
levert met veel tarra, zou deze meteen 
moeten worden benaderd door Avebe 
om te kijken wat er loos is.”

De hogere bijdrage die telers betalen 
bij verhoogde tarrapercentages, 
vinden ThijsJan en Tjarda een goede 
stimulans. “Je snijdt jezelf in de vingers 
als je nonchalant met tarra omgaat. 
De tarieven zijn voor iedereen gelijk en 
uiteindelijk moeten we samen zorgen voor 
een goed resultaat.”
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Avebe Magazine  Terugblik seizoen

René Speelman (30) heeft met zijn vader Jakob een 

akkerbouwbedrijf in Eerste Exloërmond. Op 110 hectare telen  

ze zetmeelaardappelen, suikerbieten, uien en graan.  

Daarnaast is er een loonwerktak met onder andere het zaaien  

van ruim 200 hectare uien. Op kleinere schaal verzorgen ze  

de volledige uienteelt voor collega’s.

Droogte versus wateroverlast
“2021 is een jaar van extremen. Het 
seizoen was koud, nat en winderig; het 
vinden van goede spuitmomenten was 
lastig. Toch hadden wij geluk wat betreft 
neerslag en zijn er dit jaar geen gewassen 
verzopen. Ons bedrijf staat midden in 
de Drentse veenkoloniën en is vrij hoog 
gelegen. Onze grond is daarom snel te 
droog, terwijl aan de uiteinden van het 
dorp de grond veel vochthoudender is.

Door het koude voorjaar zijn we pas 
half april begonnen met poten, half 
oktober zijn we gestart met oogsten. 
Qua temperatuur was het echt een 
aardappeljaar, maar door het tekort aan 
zonuren verwacht ik toch een matige tot 
normale oogst. De vroege aardappelen 
in de buurt varieerden behoorlijk: 32 tot 
ruim 40 ton per hectare.”

Bewaring
“Onze aardappelschuur uit de jaren ‘90 

Een jaar van extremen.

is niet geschikt voor lange bewaring. 
De aardappelen die we hierin opslaan 
worden daarom in februari opgehaald. 
Hoewel de isolatie goed is, ontbreekt het 
in deze schuur aan ventilatiecapaciteit 
en automatisering. Door het gebrek aan 
automatisering moeten we de ventilatie 
in deze schuur handmatig aansturen. 
Daardoor missen we nog wel eens de 
goede momenten. Met name in het 
voorjaar als het warmer wordt, is het van 
belang dat we in koude nachten de koelte 
naar binnen halen. Met geïntegreerde 
automatisering zorg je ervoor dat de 
computer de ventilatie zelf aanstuurt. 
Om aardappelen en uien langer te kunnen 
bewaren, bouwden we in 2017 een nieuwe 
schuur, speciaal ingericht voor de lange 
bewaring. We kunnen hier 1400 ton 
aardappelen in kwijt en door de goede 
isolatie en ventilatie beperken we het 
gewichtsverlies tot een minimum. Wij 
streven ernaar om in de tweede week van 
mei te leveren, zo laat mogelijk dus.”

“Doordat we alle aardappelen opslaan, 
poten we enkel rassen die geschikt zijn 
voor de bewaring: Altus, Avarna, BMC, 
Festien en Supporter. Het gebruik van 
een kiemremmer is voor ons de basis voor 
een goede kiemrust, wij spuiten dan ook 
standaard met kiemremmer. Voorheen 
spoten we alleen de aardappelen die tot 
mei bewaard werden, maar sinds twee 
jaar doen we alle aardappelen. Het is een 
flinke kostenpost, maar zorgt voor veel 
minder vochtverlies. Bijkomend voordeel 
is dat bij een geslaagde bespuiting de 
rooiverliezen op het land nauwelijks meer 
kiemen het jaar daarop.”

Koud en nat
Voor de komende jaren is ziektedruk 
een punt van aandacht. Na drie 
droge jaren en weinig problemen 
met de de schimmel phytophthora 
was dit jaar de druk ongekend hoog. 
Onder andere het milieuvriendelijke 
gewasbeschermingsmiddel Zorvec was 
razendsnel uitverkocht.
Dit jaar was het laatste teeltseizoen dat 
het middel Mancozeb was toegestaan, ik 
ben erg benieuwd hoe dit in de toekomst 
uitpakt.
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In de afgelopen maanden hebben veel landen 

de coronamaatregelen afgebouwd. Vanaf het 

moment dat volledig thuiswerken niet meer 

verplicht is, rijst de vraag hoe en vooral waar 

er in de toekomst gewerkt gaat worden. 

Zo ook bij Avebe, waar een pilot in Nederland wordt gestart om 
praktijkervaring op te doen met hybride werken. Hierbij staat 
fl exibiliteit in werklocatie en werktijden centraal. 
Marc van der Aa is projectleider en vertelt over de plannen: 
“Wat gebeurt er als je het beste van twee werelden combineert? 
Wat zijn de voor en de nadelen? Dat willen we uitvinden.”

Na anderhalf jaar noodgedwongen thuiswerken zijn veel 
organisaties tot de conclusie gekomen dat werken op afstand 
beter gaat dan gedacht, en zelfs voordelen biedt. Dit is dan ook 
precies de reden dat Avebe een pilotproject ‘hybride werken’ 
start, die plaatsvindt in het Innovation Center in Groningen. 
“De afgelopen periode hebben we geleerd dat het resultaat van 
je werk vaak niet afh angt van waar en wanneer je je werk doet. 
Daarom willen we nu ontdekken wat hybride werken voor Avebe 
kan betekenen. De ene collega is meer gebonden aan een locatie 
dan een ander. We nemen de werkzaamheden die medewerkers 
verrichten als uitgangspunt en bekijken gedurende de pilot wat 
het beste werkt. We delen ervaringen, bespreken de voor en 
nadelen met uiteindelijk als doel een defi nitieve implementatie 
binnen Avebe. Waar mogelijk uiteraard, want we zijn ons ervan 
bewust dat hybride werken niet overal binnen de organisatie 
mogelijk is.”

Op afstand productiever
Als startpunt heeft Avebe een online enquête gehouden. Marc: 
“Dat doen we om een goed beeld te krijgen van de wensen van 
onze collega’s. We vragen medewerkers om te delen hoe ze de 
afgelopen periode hebben ervaren. Wat zijn volgens hen de voor 
en nadelen van hybride werken? Van de ondervraagden is de 
grote meerderheid positief over hybride werken. Medewerkers 
geven aan productiever te zijn als ze thuiswerken. Minder 
reizen is ook een veelgenoemd voordeel. Daarentegen mist 

In de afgelopen maanden hebben veel landen 

de coronamaatregelen afgebouwd. Vanaf het 

moment dat volledig thuiswerken niet meer 

verplicht is, rijst de vraag hoe en vooral waar 

er in de toekomst gewerkt gaat worden. 

men het directe contact met collega’s en is het lastiger om op 
de hoogte te blijven van wat er speelt. Marc: “Hybride werken 
vraagt natuurlijk ook wat van onze medewerkers, zoals eigen 
verantwoordelijkheid en meer plannen. Ook dat is iets waar we 
rekening mee moeten houden’. 

Zoveel mensen, zoveel wensen
Op basis van de uitkomsten van de pilot neemt Avebe stappen 
om hybride werken verder te faciliteren. “We vragen managers 
en hun teams om te ontdekken wat prettig en effi  ciënt werkt. 
Behoeften zullen uiteenlopen. Het is aan de teams om te bepalen 
wat je centraal doet en wat niet. Wellicht krijgen werkplekken 
die niet worden gebruikt in de toekomst een andere functie. 
Als de pilot is afgerond, kunnen we structurele(re) oplossingen 
introduceren en van hybride werken bij Avebe een succes maken.”

Pilot hybride werken
op Innovation Center 
Groningen.
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Avebe Magazine Aardappelvermeerdering

In totaal 35 bedrijven in vijf verschillende Duitse deelstaten vermeerderen 

aardappelen in samenwerking met Avebe’s dochteronderneming Averis. Het gebied 

strekt zich uit van de Oostzee tot Helmstedt. Teelt, opslag en verwerking brengen 

een aantal uitdagingen met zich mee. Toch is aardappelvermeerdering een lonende 

en toekomstgerichte tak van landbouw - zoals de jonge telers Leon Klaucke uit 

Trebel en Alexander May uit Henstedt-Ulzburg - hebben laten zien.

Resistente variëteiten
Het bedrijf vermeerdert de rassen 
Axion en Avamond, alsmede de 
waxyrassen Karli en Henriette. 
“Ons doel is om ook in de toekomst 
vrij van nematoden te zijn. Daarom 
vertrouwen we op rassen van Averis, met 
resistentie tegen aardappelwratziekte en 
aardappelcysteaaltjes”, aldus Leon. Zijn 
teeltadviseur bij Avebe Ulrike Ziervogel, 
die sinds twee jaar ook teeltondersteuning 
biedt bij de pootgoedvermeerdering, legt 
uit: “Met de rassen Axion en Karli kunnen 
de aaltjes zich niet meer aan de wortels 
vermenigvuldigen en vermindert ook de 
eventueel aanwezige aaltjesaantasting. 
Het hoge niveau van de Averisrassen 
op het gebied van nematode en 
wratziekteresistentie zal in de toekomst in 
de nieuwe rassen worden aangevuld met 
een hoge virusresistentie. Tegelijkertijd 
werkt Averis ook aan rassen die resistent 
zijn tegen de schimmel phytophthora. We 
verwachten de eerste goedkeuringen op 
korte termijn. Het assortiment van Averis 
past zeer goed bij Leon en zijn streven om 
minder gewasbeschermingsmiddelen te 
gebruiken en zo de kosten te verlagen en 
duurzaam te werken.”

Aandachtig sorteren
De boerderij oogst jaarlijks ongeveer 70 
procent normale maten en 30 procent 
kleinere en bovenmaatse aardappelen. “Bij 
het sorteren moet goed worden opgelet 
dat niet te vroeg wordt begonnen, zodat 

Jonge telers richten zich op
aardappelvermeerdering.

Leon Klaucke

De familie Klaucke teelt sinds 1987 zetmeelaardappelen voor Avebe. “Wij waren 

een van de eersten die voor de Avebelocatie in Lüchow produceerden. 

We zijn toen direct begonnen met 24 hectare zetmeelaardappelen”, vertelt 

ondernemer Leon Klaucke. In totaal bewerkt het bedrijf 500 hectare land. 

Op 260 hectare worden aardappelen geteeld, waarvan 200 hectare 

zetmeelaardappelen en 60 hectare voor de vermeerdering. Om een gezonde 

vruchtwisseling in stand te houden, bewerkt het bedrijf ook pachtgronden en 

ruilgrond. “Dankzij onze tweede bedrijfslocatie in SaksenAnhalt konden we 

de aardappelteelt in 2015 aanzienlijk uitbreiden”, legt de jonge boer uit. Naast 

aardappelen teelt de familie Klaucke ook granen en maïs. 

Toen Leon Klaucke, 25 jaar, bij zijn ouders op de boerderij kwam, 

richtte hij aardappelvermeerdering op als tak van het bedrijf. 
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de aardappelen op het moment van poten 
de optimale kiemconditie hebben”, aldus 
Ulrike. “Leon heeft het grote voordeel 
van mechanische koeling, waardoor de 
aardappelen veel langer bewaard kunnen 
worden. Bij levering worden ze steeds 
verder gesorteerd om de klant altijd 
aardappelen in het juiste kiemstadium aan 
te bieden.” Temperatuur en vochtigheid 
hebben een sterke invloed op de kwaliteit 
van het pootgoed. Daarom wordt extra 
aandacht besteed aan optimale opslag.

Verbintenis op lange termijn
De familie Klaucke denkt op dit moment 
niet aan uitbreiding in de vermeerdering: 
“Door de politieke situatie is het 
onduidelijk welke beperkingen aan de 
landbouw worden opgelegd. Daarom 
plannen wij voorlopig geen verdere 
investeringen. Ik hoop dat de rassen 
nog robuuster worden, zodat we 
duurzaam kunnen boeren en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen terugdringen.” Leon ziet 
Avebe als de perfecte partner, vanwege 
het totaalconcept met Averis, de 
traceerbaarheid en de goed geplande 
logistiek. Ook Ulrike Ziervogel 
benadrukt: “Het is voor ons belangrijk 
om langdurige relaties met de boeren op 
te bouwen. Daarom sluiten wij contracten 
van twee tot drie jaar. Dit maakt het voor 
de pootgoedvermeerderaar, de afnemer 
van het pootgoed en ook voor Averis 
gemakkelijker om te plannen.”

Alexander May: “Mijn doel was om een nieuw gewas op onze boerderij 

te introduceren om de biodiversiteit te vergroten met gewasrotatie. Daarom 

heb ik voor de aardappelteelt gekozen”, vertelt Alexander May uit 

HenstedtUlzburg. In 2018 teelde de jonge boer voor het eerst aardappelen 

op 8 hectare. Gestart met zetmeelaardappelen, legde hij zich het jaar 

daarop ook toe op de teelt van pootaardappelen. “Vroeger hadden 

we alleen granen en bieten op onze boerderij. Maar ik wilde iets nieuws 

proberen. Omdat ik tijdens een stage al contact had gehad met Avebe, heb 

ik hen rechtstreeks gebeld en zo is de zakenrelatie ontstaan”, legt de jonge 

teler uit.

Alexander May, 31, voegde in 2018 aardappelen toe aan zijn eigen boerderij. Hij boert met 

zijn gezin op 900 hectare in het zuiden van SchleswigHolstein. 

Goede samenwerking
“We waren enthousiast om samen te 
werken met zo’n jonge en dynamische 
partner die helemaal nieuw is in deze 
tak van landbouw”, zegt Henning 
Heuer, die sinds 2014 de pootaardappel
vermeerdering van Averis in Duitsland 
coördineert. Ondertussen behoren 50 
hectare zetmeelaardappelteelt en 50 

hectare vermeerdering tot het bedrijf 
van de familie May. “Wij vertrouwen op 
het ras Axion en het waxyras Karli. Tot 
nu toe zijn we super tevreden over de 
opbrengst,” aldus Alexander. “De rassen 
zijn heel interessant voor telers, omdat 
ze een hoge zetmeelopbrengst hebben en 
tegelijkertijd een goede resistentie,” voegt 
Henning toe. >>

9

 Avebe Magazine Aardappelvermeerdering

NL Magazine_Avebe_winter_HR.indd   9NL Magazine_Avebe_winter_HR.indd   9 02-11-2021   18:1402-11-2021   18:14



Avebe Magazine Aardappelvermeerdering

Lamp TOVVEL, 
stoer, stijlvol en composteerbaar
Aardappelzetmeel als multifunctioneel product

Evelien Kamphuis is oprichter van Springt Design. Een 
bedrijf dat interieurproducten maakt die ervoor zorgen dat je 
je thuis voelt. Belangrijke voorwaarde is dat deze producten 
biologisch afb reekbaar en recyclebaar zijn en tegen een 
stootje kunnen. En waarom daar geen zetmeelaardappel voor 
gebruiken? 

Evelien: “Akkerbouwers om mij heen telen bijna allemaal wel 
zetmeelaardappelen voor Avebe. Het intrigeert me altijd al 
hoeveel verschillende dingen je daarmee kunt maken. Het 
lijkt mij ook een logische vervanger van een deel van ons 
gangbare plastic. Maar ik kwam dat nooit in de winkel tegen. 
Daarom ben ik gaan experimenteren. Het is toch geweldig 
dat we zelf zulke grondstoff en kunnen laten groeien? 

Na een aantal jaren pionieren is het eerste product geboren: 
TOVVEL; een lamp van aardappelzetmeel. Voor het zover 
was, gingen er een uitgebreide zoektocht en vele testsessies 
naar geschikte productiemethoden, lampvormen en 
bijbehorende grondstoff en in halff abricaat aan vooraf, 
TOVVEL is een Gronings woord voor aardappel. De lamp 
bestaat uit drie modellen, is biologisch afb reekbaar, gemaakt 
van aardappelresten en gemaakt in Groningen. “Ik ben trots 

op het eindresultaat! Het zijn mooie lampen geworden en de 
eerste orders zijn binnen. Naast de lampen werken we hard 
aan nieuwe interieurproducten. We willen onze klanten zich 
thuis laten voelen en daarbij oog houden voor het milieu. 
Want als het milieuvriendelijk kan, waarom zouden we het 
dan niet doen?”

Meer lezen? Bezoek dan springtdesign.com

Gezonde bodem
Op het bedrijf zijn er nauwelijks 
problemen met nematoden of virusdruk, 
wat deels te danken is aan de rassenkeuze 
en deels aan de locatie. “We hebben 
veel geluk. Tot dusver zijn op ons land 
weinig tot geen aardappelen geteeld. 
Dit willen we graag zo houden, dus we 
willen een vruchtwisseling van zes of 
zeven jaar opzetten,” zegt de jonge boer. 
Henning Heuer heeft er alle vertrouwen 
in: “Het feit dat de aardappelen voor het 
eerst worden geteeld op het land van de 
familie May zorgt voor een zeer hoge 
gezondheidsstandaard.” 

Gemiddeld seizoen
In 2021 bouwden de ondernemers een 
nieuwe loods met sortering, opslag en 
koeling. Er is plek voor maximaal 2700 
ton aardappelen. Dankzij het nieuwe 
systeem van kistenwandventilatie, kunnen 
de aardappelen sneller drogen, waardoor 
kwaliteitsverlies wordt voorkomen. Ook 
bewaarziekten worden tot een minimum 
beperkt. Het doel is een zo hoog mogelijk 
percentage verkoopbare producten. 
Alexander verwacht een gemiddelde 
oogst: “Dit is waarschijnlijk te wijten aan 
het weer. In het begin van het jaar was het 
erg koud en nat, dus hebben we pas in mei 
gepoot. Voor de oogst hopen we op een 
droge herfst.”

Duurzame landbouw
Pootaardappelen gebruiken over 
het algemeen minder stikstof dan 
consumptiegewassen. Dergelijke 
duurzame aspecten zijn ook belangrijk 
voor de jonge boer: “Het is belangrijk 
om aan de toekomst te denken, dus 
werken we met brede vruchtwisseling om 
ziekten te voorkomen.” Hij heeft hierin de 
volledige steun van Henning: “Voor ons 
is het belangrijk dat onze boeren vandaag 
en in de toekomst zetmeelaardappelen 
kunnen telen. Daarom kweekt Averis 
resistente rassen die duurzaam zijn en op 
lange termijn goed werken.” 
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Onze nieuwe 
website is live!
Onlangs zijn er twee 

nieuwe vormen en kleuren 

toegevoegd aan de huisstijl 

van Royal Avebe. Met trots 

kunnen we vertellen dat nu 

ook de Engelse website in 

de nieuwe look & feel online 

staat. De nieuwe website 

is gebruiksvriendelijker en 

meer gericht op de markt 

en klanten. De Nederlandse 

versie volgt binnenkort.

Behalve het uiterlijk zijn ook de 
functionaliteiten op de nieuwe 
website aangepast. Innovatie en 
Duurzaamheid lopen als een rode 
draad door onze strategie. Deze 
onderwerpen zijn nu gemakkelijker te 
vinden op de website en hebben een 
grotere rol gekregen in het verhaal dat 
we vertellen. We vertellen meer, maar 
gebruiken minder tekst en meer beeld. 
Heb je de website nog niet gezien? 
Bekijk hem door onderstaande QR 
code te scannen.

Vorig jaar startte Royal Avebe in coronatijd met het ‘online demoveld’. 
Deze website bevat alle informatie over de proef en demovelden. 
Zetmeelaardappeltelers kunnen op deze manier alle kennis en informatie 
over onder andere nieuwe rassen, bemesting en duurzaamheid online 
vinden. De website is in het Nederlands en Duits beschikbaar en is vorig 
jaar goed bezocht. De reacties van onze telers waren positief ! Daarom is 
besloten om ook dit jaar de demovelden weer online te zetten. Alle proeven 
die dit voorjaar zijn aangelegd in Nederland en Duitsland kun je op de 
website vinden. Daarnaast kun je ook de proef en demovelden van 2020 
nog bekijken.

Zowel in Nederland als in Duitsland zijn interessante proeven 
aangelegd. Veel van de proeven zijn gericht op duurzame teelt. 
Neem een kijkje op demo.avebe.com.

Proefvelden zetmeel-
aardappelen ook online
te bezoeken!

11
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Afscheid Bert Jansen

Avebe Magazine Afscheid Bert Jansen

12

Op 1 oktober nam Bert Jansen, na ruim 13 jaar als bestuurder en 
CEO, afscheid van Royal Avebe. Onder zijn leiding werd Avebe 
een fi nancieel sterk bedrijf. De door hem ingezette koers zorgde 
ervoor dat Avebe een coöperatie is die groeit in toegevoegde 
waarde voor haar leden, medewerkers en klanten.

“Het was mijn leukste 
baan tot nu toe.”

Marijke Folkers, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, Ed Kraaijenzank, voormalig CFO, en 
Henk van Kalsbeek, voorzitter van de OR, blikten in hun 
speeches terug op het leiderschap van Bert. Spreker Roanne 
van Voorst, antropoloog van de toekomst, sprak over hoe 
we kunnen werken aan een duurzame toekomst. Daarnaast 
namen alle ECleden in vlogs afscheid van Bert. 

Tijdens het afscheid werd een plaquette aan Bert uitgereikt 
die aan de nieuwe fabriek in Gasselternijveen komt te 
hangen. Daarmee heet de nieuwe fabriek offi  cieel de ‘Bert 
Jansen fabriek’. Tot slot mocht Bert een cheque van € 
1500, in ontvangst nemen voor ‘Stichting met je hart’, een 
stichting die zich inzet om eenzame ouderen met elkaar in 
contact te brengen door activiteiten te organiseren. Met een 
lach en een traan nam Bert na 13 jaar afscheid van Avebe.
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“Geef ons de ruimte en 
wij bieden de oplossing.”

CEO David Fousert en RvC-voorzitter Marijke Folkers:

Dankzij een strategie op basis van 
innovatie en producten met een grotere 
toegevoegde waarde is de coöperatie 
nu fi nancieel gezond. De prestatieprijs 
vertoont een opgaande lijn.

Je zou kunnen zeggen: de nieuwe 
CEO komt in een gespreid bedje. 
RvCvoorzitter Marijke Folkers ziet 
dat anders: “Natuurlijk, we kunnen het 
slechter treff en. Er zijn nu geen zware 
reorganisaties nodig om vernieuwing 
te stimuleren of om de kostprijs onder 
controle te krijgen. Maar we zijn er nog 
lang niet. We zijn nog steeds te afh ankelijk 
van natief zetmeel. We moeten nog een 
slag maken.” >>

“Inspirerend!’ Zo bestempelt David Fousert de kennismaking 
met de medewerkers en de leden van Avebe, sinds zijn aantreden 
in september. “De mensen die hier werken zijn enorm betrokken. 
Dat merk ik bij iedereen die ik spreek; of ze nu 2 jaar, 10 jaar of 
meer dan 50 jaar hier werken. Ze dragen Avebe een enorm warm 
hart toe en ze hebben een wil om steeds weer te verbeteren.”
“Daarnaast valt me op dat onze boeren vooruitstrevend 
en toekomstgericht zijn. Ze zijn zich bewust van de grote 
maatschappelijke uitdagingen waar ze mee te maken hebben en 
daar stellen ze ondernemerschap en creativiteit tegenover.”

Focus op innovatie en verduurzaming
Fousert treft een heel ander Avebe aan dan zijn voorganger 
Bert Jansen 13 jaar geleden. Toen was er crisis. De coöperatie 
produceerde zetmeel voor een bulkmarkt met lage marges. 
Bovendien was Avebe afh ankelijk van Europese ondersteuning 
die werd afgebouwd. Sindsdien is de koers scherp gewijzigd. 

David Fousert is afgelopen zomer benoemd tot bestuursvoorzitter en CEO. 

Hij volgt na 13 jaar Bert Jansen op. Hoe heeft hij de eerste kennismaking ervaren 

en wat zijn uitdagingen voor de komende jaren? 

In een interview kijkt hij samen met RvC-voorzitter Marijke Folkers vooruit. 

“De allergrootste uitdaging is de tijd en de ruimte die we krijgen van de politiek.”

13
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Rendement per hectare moet beter
David Fousert vult aan: “In de huidige 
meerjarenstrategie Binden en Bouwen 
ligt de nadruk op innovatie als motor 
van de groei, in combinatie met het 
verduurzamen van de keten. We willen 
dat dit impact heeft op het boerenerf, 
in de vorm van een prestatieprijs die de 
komende jaren stapsgewijs verhoogd 
wordt tot 100 euro in 2024. Dat zijn 
ambitieuze doelen. Dat moet de komende 
jaren nog verder concreet gemaakt 
worden.”

Marijke: “We hebben 2 jaren gehad 
met een hele hoge prestatieprijs. Maar 
dat had niet alleen met de strategie te 
maken. Er was gewoon schaarste op de 
markt. Het rendement per hectare moet 
structureel naar een nog hoger niveau, dat 
is noodzakelijk om de teelt interessant te 
houden. De kosten blijven stijgen en telers 
hebben een hogere fi nanciële opbrengst 
nodig om te kunnen blijven investeren en 
verduurzamen in de toekomst.” 

Nieuwe strategie
De huidige strategie loopt nog 2 jaar, tot 2023. Achter de schermen wordt al nagedacht 
over het vervolg. David: “De komende 6 tot 12 maanden gaan we aan de slag met de 
voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenstrategie. Dat doen we samen met de RvC
 en de achterban binnen Avebe, de districtsraden en onze leden.”

Wat wordt de grootste uitdaging voor de komende jaren?
Marijke “De allergrootste uitdaging is de tijd en de ruimte die we krijgen van de politiek. 
Er is in Nederland enorm veel druk op de grondmarkt. De vraag is: hoe kunnen we er 
met elkaar voor zorgen dat we voldoende grondstoff en krijgen.”

Kan Avebe de politiek overtuigen dat ze die ruimte moet bieden?
David: “In de transitie van ons landbouw en voedselsysteem zijn wij een deel van de 
oplossing. Avebe produceert hoogwaardige plantaardige en innovatieve producten 
voor food, feed en industriële ingrediënten. Daar ligt de toekomst. Met eiwit hebben 
we een heel sterke troef in handen. De hele wereld praat over de eiwittransitie en vraagt 
om alternatieven voor dierlijk eiwitten. Ook aan de zetmeelkant liggen er mooie kansen, 
met nieuwe hoogwaardige blends en innovatieve ingrediënten.”

David Fousert, 
Bestuursvoorzitter en CEO
De achternaam wordt op z’n Frans uitgesproken ‘Foesèr’, 
maar de voorouders van de nieuwe CEO David Fousert (43) 
zijn al eeuwen Nederlands. David groeide op in Brabant. Zijn 
ouders waren geen boer, maar de agrarische sector heeft 
hem altijd getrokken. Hij wilde dierenarts worden, maar 
werd (5 maal!) uitgeloot voor de opleiding. Hij studeerde 
farmacie, maar belandt toch in de agribusiness. Hij werkte 
voor de internationale grondstoff enhandelaar Cargill (bijna 
14 jaar) en veevoerconcern ForFarmers (5 jaar). Deze zomer 
maakte hij de overstap naar Avebe, als opvolger van CEO 
en bestuursvoorzitter Bert Jansen.
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In de transitie van ons 
landbouw- en voedselsysteem 
zijn wij een deel van de oplossing.
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Veenkoloniaal bouwplan
In het huidige maatschappelijk klimaat staat het gebruik van 
gewasbeschermings middelen en meststoff en onder druk en is er 
veel aandacht voor natuurontwikkeling en biodiversiteit. Heeft 
het intensieve veenkoloniale bouwplan toekomst in die context?
Marijke: “Zeker wel. Ik vind het een utopie dat minder tonnen 
per hectare een oplossing zou zijn voor de toekomst. Met 
een effi  ciënte, hoogproductieve teelt haal je heel veel eiwit en 
zetmeel van een hectare en produceer je met een relatief kleine 
footprint per ton. Avebe stimuleert die ontwikkeling. Neem 
onze samenwerking met aardappelveredelingsbedrijf Solynta. 

We kunnen daardoor nog sneller nieuwe 
duurzame aardappelrassen ontwikkelen, 
die een hoge opbrengst halen met 
minder gewasbeschermingsmiddelen en 
kunstmest.” 

David: “Mijn gevoel is dat er in de 
maatschappelijke discussies vaak op een 
gesimplifi ceerde manier gekeken wordt 
naar verduurzaming. Oplossingen zijn pas 
écht duurzaam als ze voor ondernemers 
ook economisch volhoudbaar zijn. 
We kunnen toch moeilijk oneindig 
blijven subsidiëren met geld van de 
belastingbetaler? Daarnaast is kennis en 
uitwisseling hiervan van cruciaal belang. 
Er zijn meerdere oplossingen voor 
soortgelijke thema’s.”

Wat kan Avebe doen om de toekomst 
veilig te stellen?
Marijke: “De basis is verbinden. We 
moeten blijven uitleggen wat we doen 
en waarom we het doen. Zowel binnen 
de coöperatie als naar buiten. Daarin 
moeten we ons verbeteren. Avebe is altijd 
bescheiden geweest. Het is niet onze stijl 
om te pochen. Dat moeten we dus wel! 
In deze tijd gaan de ontwikkelingen zo 
snel en beeldvorming is zo belangrijk 
geworden. Ook in Den Haag moeten 
ze weten wat voor parels er in de 
veenkoloniën liggen. Hoe wij oplossingen 
bieden voor de toekomst.”

David: “Er zijn weinig bedrijven die de 
‘plant based revolution’ (plantaardige 
revolutie) zo goed kunnen invullen als 
Avebe. En dan doen we dat ook nog eens 
in een transparante, gesloten keten. Dus 
iedereen kan nagaan waar onze producten 
vandaan komen. Volgens mij is dat een 
waanzinnig sterk verhaal! Maar we 
hebben wel de grondstof nodig om dat 
allemaal waar te maken. Dat kan alleen 
als onze boeren een goed verdienmodel 
hebben. Geef ons de ruimte en wij bieden 
de oplossing. Met dat verhaal moeten we 
écht aan de bak. Ik heb er veel vertrouwen 
in.”

Marijke Folkers - 
In ’t Hout, 
voorzitter RVC
Marijke Folkers (38) heeft samen 
met haar broer en hun gezinnen 
een gemengd bedrijf in Veendam, 
met behalve akkerbouw ook 
varkens en vleespluimvee. Sinds 
december 2016 is ze lid van 
de Raad van Commissarissen, 
waarvan ze sinds 1 november 
2018 voorzitter is. De Raad van 
Commissarissen heeft negen 
leden, waarvan er vijf lid zijn van 
de coöperatie. De RvC houdt 
toezicht op het bestuur en het 
beleid van de coöperatie en 
geeft  gevraagd en ongevraagd 
 adviezen over het beleid in de 
coöperatie. 
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Ook in Den Haag moeten 
ze weten wat voor parels er 
in de veenkoloniën liggen.
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Een kijkje in de keuken 
van het Avebe Customer 
Experience Center.

Het Customer 
Experience Center is 

niet alleen een plek om fysiek 
te bezoeken. Klanten wereldwijd 

kunnen een kijkje in de keuken nemen 
via een live verbinding. Deze vorm van 
virtueel inspiratie en kennis delen heeft 

door de coronacrisis een extra grote 
vlucht genomen en stelt Avebe in 
staat klanten altijd en overal te 

ondersteunen.

Royal Avebe innoveert voortdurend en helpt 

voedselproducenten bij het ontwikkelen van 

nieuwe en smaakvolle producten. In 2018 opende 

Avebe een Customer Experience Center in het 

Innovatiecentrum in Groningen, waar afnemers de 

vele toepassingen van aardappelzetmeel en -eiwit 

in voedingsmiddelen met al hun zintuigen kunnen 

waarnemen. Hier wordt volop geëxperimenteerd, 

onderzocht, gekookt en vooral geproefd.

De verschuiving van dierlijke naar 
plantaardige voeding is een belangrijke 

stap in het verduurzamen van de 
voedselindustrie. De innovaties van 

Avebe helpen daarbij. Zo kunnen 
aardappelzetmeel en eiwit de smaak 

en textuur van vegetarische producten 
verbeteren, zoals bij plantaardige 
burgers, worstjes en kipnuggets.

16
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Op de foto’s zijn te zien v.l.n.r.: Willeke Thürkow, Gerard ten Bolscher, Zheng Hong Chen, Jerôme Vlaanderen, Vani Bhaskaran en Roy de Vries
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Een kijkje in de keuken 
van het Avebe Customer 
Experience Center.

 
Avebe onderzoekt 

doorlopend hoe zetmeel 
en eiwit kunnen worden gebruikt 

om voeding lekkerder, gezonder en 
gemakkelijker te maken. In het Customer 

Experience Center kunnen klanten 
zien, ruiken, voelen en proeven hoe 

wetenschap en techniek zorgen voor 
steeds betere voeding.

 
In verschillende landen 

en culturen wordt voedsel 
anders bereid en beleefd. De experts 

van Avebe helpen voedselproducenten 
wereldwijd met de juiste toepassing van 

zetmeel en eiwit in voedingsmiddelen. Van 
Aziatische noedels met de perfecte bite tot 
romige Indiase curry en desserts bestemd 

voor de Westerse markt waarin geen 
gelatine maar zetmeel wordt gebruikt 

als bindmiddel.

 Avebe Magazine  Avebe in beeld

In het Customer Experience 
Center wordt een pizza 

gebakken met kaas die vrij is 
van zuivel, maar waarin onze 

aardappelingrediënten zorgen 
voor de perfecte textuur. 

17
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Avebe Magazine   Toekomstbestendige teelt

‘ Back to basic’ voor  
toekomstbestendige teelt.

18

Bekijk hier het filmpje  

‘Veerkracht in de Veenkoloniën.’

“Het lijkt misschien spannend wat we doen,  

maar dat is het niet. Het is wel onbekend”,  

aldus akkerbouwer Detmer Wage uit het  

Groningse Wedde. Samen met vijf collega’s hanteert  

hij een ‘stevig afwijkende’ bodemaanpak. Die is er op  

gericht de grond weer zo weerbaar te maken, dat deze  

van nature minimaal teruggeeft, wat ze vroeger zelf 

toevoegden met kunstmest. Detmer en zijn collega’s  

maken deel uit van het Innovatieprogramma Veenkoloniën, 

waarvan Royal Avebe één van de partners is.
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Het Innovatieprogramma Veenkoloniën 
is in 2012 in het leven geroepen om 
inkomensvermindering van boeren in 
de Veenkoloniën tegen te gaan. Met het 
nieuwe Europese Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid is inkomenssteun voor 
boeren verder teruggedraaid. Door in 
te zetten op rendementsverhogingen, 
verduurzamen en met behulp van een 
kennisnetwerk, wil het programma 
boeren onafhankelijk maken van extra 
overheidssteun.
De proefondervindelijke aanpak van 
Detmer en zijn collega’s wordt nu 
financieel ondersteund met zogenoemde 
POP3gelden Kringlooplandbouw 
Groningen. Monitoring, opbrengst
bepalingen en aanschaf van preparaten 
is daarmee mogelijk. 
 
Onderzoek
Onderzoeker Miranda Meeuwissen van de 
WUR doet onderzoek naar de veerkracht 
van de landbouw in Europa. In het filmpje 
‘Veerkracht in de Veenkoloniën’ schetst 
ze hoe van oudsher een beroep is gedaan 
op de veerkracht van boeren in het gebied. 
Toen het veen was afgegraven teelden ze 
zetmeelaardappelen op de zandgronden. 
Het afschaffen van de Europese subsidie 
vereiste wederom veerkracht. Nu staat 
de sector voor nieuwe uitdagingen als 
klimaatverandering, de keerzijdes van 
intensieve teelten en een onvoldoende 
constructief overheidsbeleid. 
“Veenkoloniërs zijn veerkrachtig”, 
concludeert Miranda Meeuwissen.
Detmer: “Meer dan de Veenkoloniërs zelf, 
is de bodem feitelijk heel veerkrachtig. 
Toch komt zes van de tien problemen in 
teelten voort uit onvoldoende veerkracht 
van de bodem. ‘Meer is beter’ is bij veel 
telers nog altijd de gedachte en daarmee 
maken ze de veerkracht van de bodem 
kapot. Een aantal bedrijven koopt de 
kleinere bedrijven op en wordt nu groot 
met liefst intensieve gewassen.”

Precisielandbouw
Zelf teelt hij in Wedde op 170 hectare 
1/3 zetmeelaardappelen, ½ graan en 
1/6 suikerbieten. Hij mag het beeld van 

de veerkrachtige Veenkoloniën dan 
tegenspreken, zelf lijkt hij er het bewijs 
van te zijn. Met zijn achtergrond in de 
ICTsector onderzocht hij jarenlang 
wat digitale technieken en data konden 
doen om opbrengsten op zijn bedrijf te 
verbeteren en hoe efficiënter om te gaan 
met zaai en pootgoed en gewasbescher
mingsmiddelen. “Ik heb alle nieuwe 
ontwikkelingen in de precisielandbouw 
op mijn land uitgeprobeerd. 
De opbrengstverschillen zijn zelfs binnen 
hetzelfde perceel soms een factor 2 of 
meer. Met precisielandbouw konden 
we slechts twee of drie procent van deze 
opbrengstverschillen verklaren.” 
Nadat hij een lezing bijwoonde over 
bodembiologie, gooide hij het over een 
andere boeg. “Dat wat voorlichters die 
gericht zijn op maximale opbrengsten 
ons vertellen doen wij niet meer, en 
we denken ook niet dat dat het juiste 
is. Het gaat ons om meer biologie in 
de bodem. Het komt er grotendeels 
op neer dat we bewuster kiezen voor 
betere meststoffen. We proberen zoveel 
mogelijk chloorhoudende meststoffen, 
kalkammonsalpeter (KAS) en Kali60 
te vermijden. Daarnaast bannen we 
chloorhoudende reststromen van 
industrieën uit, ook die van onze eigen 
industrieën. We werken niet helemaal 
zonder kunstmest, maar we gebruiken 
er wel veel minder van. Een Kali 50 
bijvoorbeeld met zwavelmeststoffen is 
veel duurder dan Kali 40 of Kali 60 maar 
wel meer geschikt.”

Detmer maakt gebruik van meerdere 
kennisbronnen, ook uit het buitenland. 
“We gaan ‘back to basic’ met behulp van 
oude kennis, die we als telers al sinds 
lange tijd niet meer aangereikt krijgen.” 
Het groen houden van de grond is daarbij 
een belangrijk uitgangspunt. “Grond 
wordt goed van planten en de suikers 

die ze afscheiden. Grond verbeter je met 
de groei van planten en niet alleen met 
bemesting.”

Aaltjes
Door het inzaaien van mengsels van 
groenbemesters bestaat het risico dat 
het aantal aaltjes in de grond toeneemt. 
Dat is niet waar telers doorgaans op 
zitten te wachten. “De schade die deze 
aaltjes kunnen veroorzaken wordt 
echter gecompenseerd door de positieve 
effecten van ander bodemleven dat zich 
ook ontwikkelt”, aldus Detmer. Als je 
zo’n proef één of twee jaar doet valt het 
resultaat negatief uit, maar als je het 
langer volhoudt, is het resultaat juist 
positief.” Hij vervolgt: “Sommige mensen 
denken bij biodiversiteit aan bloemrijke 
akkerranden. Voor mij gaat het vooral 
om een bodem die in balans is door 
eencelligen, bacterien en schimmels die 
je met het blote oog niet ziet, betoogt 
Detmer. “Biodiversiteit begint onder in 
de voedselketen. Met schimmels, aaltjes, 
springstaarten, mijten, duizendpoten, 
insecten en regenwormen.’’

Voedingswaarde
“We laten onze producten rustiger 
groeien. Dat leidt tot sterke planten 
en een andere luizendruk. Luizen zijn 
natuurlijke opruimers van zwakke en 
zieke planten. Doordat het gewas sterker 
is, hebben we bovendien veel minder 
water nodig om droge stof te produceren. 
De voedingswaarde van ons eindproduct 
is aantoonbaar groter. Uiteindelijk moet 
zich dat ook in een andere opbrengstprijs 
gaan vertalen. Onze aanpak behelst 
een systeem waarin alle factoren van 
belang zijn voor succes. Als je minimale 
grondbewerking doet, maar je laat 
essentiële handelingen zoals het gebruik 
van bacteriën en de juiste groenbemesters 
achterwege, dan werkt het niet.”

Het gaat ons om meer biologie 
in de bodem.

‘ Back to basic’ voor  
toekomstbestendige teelt.
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“Resultaten boeken 
geeft voldoening.

Samen met anderen gezonde, voedzame en milieuvriendelijke ingrediënten  

uit de zetmeelaardappel tot waarde brengen, dat is de missie van Royal Avebe.  

In de eerste plaats geldt dat natuurlijk voor de aardappel, waar we het zetmeel  

en eiwit uit winnen. Maar het ‘samen’ geldt ook voor de manier waarop we ons werk 

doen. Daarom werken we met het WCOM-programma (zie kader). Op de Avebe 

productielocatie in Ter Apelkanaal is WCOM-Specialist Roel de Vries twee jaar geleden 

gestart met Autonoom Management. Logistics Operator Harry Komies werd vanaf 

het eerste uur betrokken. Samen vertellen ze over het programma en de successen.

Slimmer werken met Autonoom Management

”
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“Autonoom Management is een deel van WCOM dat zich 
vooral richt op de dagelijkse taken op de werkvloer”, vertelt 
Roel. “We vergelijken het ook wel met eerstelijnsonderhoud, 
dat zijn de werkzaamheden die operators zelf uitvoeren om het 
productieproces goed te laten verlopen. Toen we met WCOM 
begonnen, heb ik twee operators, waaronder Harry, vrijgemaakt 
om invulling te geven aan Autonoom Management. Toen zijn we 
gestart met structureren.”

Digitalisering vormt een belangrijke stap in het verbeterproces. 
Roel: “Alle taken en werkdocumenten zijn beschikbaar via een 
systeem dat we zelf hebben ontwikkeld. Dit systeem sluit aan op 
onze processen. Zo plant de operator in het systeem voor een heel 
jaar de taken in die op gezette tijden moeten worden uitgevoerd. 
Nu werken onze mensen met een tablet en zien ze elke dag wat 
er moet gebeuren.” Harry vult aan: “Van kwaliteitscontroles tot 
inspecties van machines, alles gebeurt volgens planning en je kunt 
niks vergeten.”

Inmiddels zorgt de tool ervoor dat er netter en gestructureerd 
wordt gewerkt. “Het is jammer dat we dit interview via een 
beeldscherm doen, anders zou je kunnen zien hoe netjes het  

hier nu is”, grapt Harry. “Omdat taken en verantwoordelijkheden 
vastliggen, zijn mensen zorgvuldiger geworden. Voorheen dacht 
je nog wel eens ‘ach, een ander ruimt het wel op’. Nu zijn mensen 
zelf verantwoordelijk.” Daar zit dan ook meteen de betekenis van 
Autonoom Management; door medewerkers verantwoordelijk te 
maken, voeren ze zelfstandig de nodige taken uit. 

De nieuwe werkstructuur levert veel op. Roel: “Pallets die naar 
de klant gaan zien er beter uit en we krijgen minder klachten.” 
Harry vult aan: “Je ziet resultaat en dat geeft voldoening. Het 
was even wennen, maar mensen omarmen het en denken mee 
over volgende verbeteringen. Operators zijn meer betrokken, 
controleren hun werk beter en er wordt eerder ingegrepen. Dat 
zorgt voor minder storingen en minder fouten. Het werk wordt 
er leuker door, dat maakt me enthousiast.’’ De methode wordt 
inmiddels ook overgenomen op andere locaties, zo wordt de 
investering in tijd en in digitalisering optimaal benut.

WCOM staat voor World Class Operations Management. Het 
is een gestructureerde aanpak die Royal Avebe gebruikt om 
werkzaamheden steeds beter te organiseren. Fokko Greven is 
Director WCOM en vertelt over het programma: “Door samen 
onze dagelijkse taken en resultaten te bespreken, ontdek je 
knelpunten. Vaak kun je deze op korte termijn oplossen. Soms 
is het nodig een verbeterteam samen te stellen dat in een 
vaste periode van twaalf weken tot resultaat komt.” 

Sinds de start in 2017 zijn er met WCOM mooie resultaten 
geboekt. Fokko: “We produceren meer en de productie is 
stabieler. WCOM helpt ons ook om duurzamer te werken, 
omdat we steeds in kaart proberen te brengen waar de 
verspilling zit. Het kan zijn dat door een verstoring kostbare 
productietijd verloren gaat. Maar denk ook aan inefficiënt 
gebruik van energie. De resultaten van de verbeterteams 
leiden tot verbeteringen in de dagelijkse processen. 
Daarmee wordt verspilling definitief uitgebannen en 
realiseren we meer waarde met de inzet van onze mensen  
en middelen.” 

“WCOM is steeds meer van Avebe geworden. Vanaf de 
introductie in 2017 hebben we ondersteuning gehad van 
een externe adviseur. De kennis die we inmiddels in huis 

hebben door training en ervaring, heeft ertoe geleid 
dat we het programma zelfstandig kunnen uitvoeren. De 
externe adviseur houdt ons regelmatig de spiegel voor 
om ons scherp te houden. Door het programma zelf uit 
te voeren, ontstaat er een waardevolle uitwisseling van 
ervaringen tussen onze productielocaties en worden 
procesverbeteringen van elkaar overgenomen.” 

Fokko vergelijkt WCOM met hoe sporters of muzikanten tot 
prestaties komen: “Er moet sprake zijn van talent en passie, 
dit leidt echter alleen tot prestaties als dit met structuur en 
discipline wordt ontwikkeld. In de missie van Avebe staat 
omschreven wat we als bedrijf willen bereiken. WCOM gaat 
over de manier waarop we dat doen. Hoe werken we slim 
naar onze doelen toe.’’ 

Over WCOM
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Oplossingen 
waar klanten echt 
op zitten te wachten. 

Innovation by nature:

Fetakaas zonder zuivel, hamburgers zonder vlees en drop 

zonder gelatine. Met Good Food (gezonde voeding) als 

strategische pijler komt Royal Avebe tegemoet aan de 

groeiende vraag van consumenten en fabrikanten naar 

smakelijke, gezonde en duurzame alternatieven voor 

dierlijke ingrediënten. In het Avebe Innovatiecentrum 

op de Zernike Campus in Groningen ontwikkelen 

innovatieteams voortdurend nieuwe toepassingen op basis 

van aardappeleiwit en aardappelzetmeel. Het traject van 

idee naar marktintroductie is ware topsport, aldus Ronald 

Apeldoorn, Manager Intellectual Property Protection (IPP).

Flexitariërs, veganisten, consumenten 
met een koemelkallergie en mensen 
die ingrediënten met Enummers of 
genetisch gemodifi ceerde bestanddelen 
vermijden: er komt steeds meer vraag naar 
gezonde en duurzame alternatieven voor 
producten met dierlijke ingrediënten. De 
tijd dat de consument daarbij concessies 
moest doen aan smaak en textuur is 
voorbij: door innovatieve ontwikkelingen 
heeft een hamburger op basis van 
aardappeleiwit dezelfde ‘bite’ en is deze 
net zo sappig als een hamburger met vlees.

Samenwerking
Good Food, Clean Label, PlantBased en 
duurzaamheid vormen de speerpunten 
van de strategie van Avebe. 

Avebe Magazine  Innovatieroute van Avebe
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Samenwerking is essentieel 
om efficiënt en snel met nieuwe 
toepassingen te komen.

“Met name in de markt van plantaardige 
vlees en zuiveltoepassingen is een 
grote vraag naar nieuwe oplossingen 
en toepassingen in het kader van Good 
Food en Clean Label”, vertelt Gerard 
ten Bolscher, Managing Director 
Innovations. “Was Avebe eerder nog 
een bedrijf dat producten ontwikkelde 
en daar vervolgens een markt bij zocht, 
nu werken we aan marktgedreven 
innovaties. Samenwerking is essentieel 
om efficiënt en snel met nieuwe 
toepassingen te komen. Afdelingen als 
Innovations, Marketing en Sales zijn 
samengebracht in het Innovatiecentrum. 
Hier schakelen we gemakkelijk tussen 
de verschillende afdelingen, maar ook 
met onze samenwerkingspartners zoals 
de Rijksuniversiteit Groningen en de 
Hanzehogeschool.” 

Radicale innovaties
Avebe onderscheidt vier verschillende 
soorten innovatie, die allemaal starten 
met een duidelijke behoefte vanuit de 
markt:
• Radicale innovaties: lange 

termijnprojecten kenmerken zich door 
een voor Avebe nieuwe technologie, 
relatief grote financiële investeringen en 
een hoog innovatieniveau; 

• Incrementale innovaties: middellange 
termijnprojecten die voortborduren 
op eerdere innovaties om meerwaarde 
te creëren met een relatief beperkte 
financiële investering;

• High Capex: projecten waar minder 
innovatie bij betrokken is, maar met 
grote schaalgrootte en met een relatief 
grote financiële investering; 

• Low Capex: projecten vergelijkbaar met 
High Capex, maar in kleinere omvang 
met een daarbij behorend kapitaal.

“Door op een structurele manier te 
sturen gedurende de continue stroom van 
innovatieprojecten, houden we scherp in 
de gaten of we aan de juiste toepassingen 
werken, onze klanten helpen met hun 
huidige problemen en zo mogelijk: 
oplossingen vinden voor problemen die 
klanten zelf nog niet zien”, vertelt Ronald.

Competenties
“Onze mensen maken het verschil”, 
vervolgt hij. “Door projectervaring, 
specifieke trainingen en kennis uit de 
literatuur ontwikkelen zij continu hun 
competenties, waardoor we onze klanten 
nog beter en sneller helpen.” 

Het innovatieproces onderscheidt  
vijf fasen: 
1.  Project idea 
2.  Business Feasibility 
3.  Development 
4.  Trial & Validation 
5.  Launch  

Iedere innovatie begint met een idee. 
Deze ideeën worden vooral gegenereerd 
door de platforms die de wensen van 
hun specifieke markten in verschillende 
landen goed kennen: (plantaardig) 
Vlees, (plantaardige) Zuivel, Zoetwaren/
Bakkerij/Snacks, Soepen & Sauzen, 
Noedels & Kantenklare maaltijden 
en Bouw. Een idee wordt gepitcht en 
beoordeeld op waarde in de markt, 
connectie met trends en op risico’s, 
waarna de Review Commissie, met 
managers van onder andere Marketing, 
Sales, Finance, Innovations en Operations 
beoordelen of het project voldoende 
ontwikkeld is om door te gaan naar de 
volgende fase. 

Kansrijk
Als een project na fase 1 kansrijk wordt 
geacht, wordt een projectmanager 
aangesteld en komt het project in 
de ‘Business Feasibility’ fase waarin 
de haalbaarheid van een succesvolle 
marktintroductie wordt onderzocht. 
Deze fase duurt relatief kort en vormt 
de belangrijkste beslissingsfactor: 

aannames over de markt, het product en 
de ontwikkeling worden geverifieerd en 
indien nodig bijgesteld. 
Het projectteam, dat gedurende de 
verschillende fasen wordt gevormd met 
relevante deskundigen, wordt door het 
portfoliomanagement geïnformeerd over 
het actuele tijdspad, financiën en behaalde 
kwaliteit, zodat na iedere fase inzichtelijk 
is hoe de resultaten van groepen projecten 
zich tot elkaar verhouden. Bij iedere fase 
worden risico en opbrengst tegen elkaar 
afgewogen en worden de beste projecten 
geselecteerd om door te gaan. 

Topsport
Ronald: “Innoveren is als topsport: alles 
moet kloppen en perfect zijn, en alleen 
door een goede samenwerking van 
verschillende disciplines behaal je goede 
resultaten. Slechts twintig procent van de 
projecten zal succesvol zijn en voldoen aan 
de hoge criteria die wij eraan stellen.”
Als er een ‘go’ volgt op fase 2, kan 
gestart worden met Development; de 
ontwikkelfase voor proefproductie en 
marketing. Als ook deze fase wordt 
goedgekeurd, kan de Trial & Validation, 
de proef en valideringsfase, van start 
gaan. Deze fase varieert tussen enkele 
maanden tot een jaar, voordat het product 
door Operations is geaccepteerd en enkele 
geselecteerde klanten het concept in de 
markt hebben geaccepteerd. Tot slot volgt 
de launch.  

Ronald besluit: “Met deze gestructureerde 
manier van werken zet Avebe grote 
bekende innovaties in de markt als 
Solanic, Etenia en Perfectasol. We kijken 
kritisch naar elkaar en dat maakt dat we 
met recht trots kunnen zijn op de mooie 
concepten die we hier samen realiseren.”
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Samenwerken met  
de klant aan  

nieuwe duurzame  
toepassingen.

Stellen klanten andere eisen op het gebied 
van duurzaamheid dan vijf jaar geleden?  
Duurzaamheid is een thema dat steeds meer nadruk krijgt 
bij Avebe en dat geldt ook voor SaintGobain, één van onze 
belangrijkste klanten in de industriële sector en wereldleider 
in bouwmaterialen zoals mortels en coatings. Duurzaamheid 
is al enkele jaren een pijler van hun industriële en commerciële 
strategie. SaintGobain investeert fors in duurzame ontwikkeling 
en dit bepaalt mede de strategische keuzes die het bedrijf maakt. 
Vandaag de dag zien we dat anderen hen in deze richting volgen 
en dat Avebe de juiste keuzes maakt om aan te sluiten bij hun 

Hubert Jannin is 32 jaar werkzaam bij Avebe.  

In zijn huidige functie als Technisch Commercieel 

Manager voor industriële toepassingen, bedient 

hij de Zuid-Europese markt. Frankrijk is zijn 

thuisbasis. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor 

de Zuid-Europese klanten van Royal Avebe  

en en hoe voldoet Avebe aan de behoeften  

van de markt?

vraag. In de materialiteitsanalyse van Avebe beschrijven we de 
relevante economische, maatschappelijke en ecologische aspecten 
die invloed hebben op het resultaat van onze organisatie. 
Deze analyse spreekt SaintGobain aan, in het bijzonder ons 
innovatievermogen, onze klantgerichtheid en ons beleid om de 
impact van onze activiteiten te verminderen. Dit alles sluit dus 
perfect aan bij de materialiteitsanalyse van SaintGobain, waarin 
het behoud van biodiversiteit een speerpunt is. Dit betekent 
onder meer het besparen en verminderen van het energieverbruik 
en, meer in het algemeen, hulpbronnen. 

 

Is het moeilijk om aan de eisen van deze 
klanten te voldoen? 
Integendeel. De natuurlijke grondstof waarmee wij werken, 
de zetmeelaardappel, sluit perfect aan bij een duurzame 
strategie omdat de grondstof op zichzelf al duurzaam is. 
Aardappelen absorberen CO2 uit de atmosfeer tijdens de groei. 
Duurzaamheid is een van de belangrijkste uitgangspunten van 
de bedrijfsstrategie van Avebe en dit is positief voor klanten 
die zich willen onderscheiden. We zijn een belangrijke speler 
op het gebied van duurzaamheid, mede doordat we ons richten 
op de beschikbaarheid van hernieuwbare grondstoffen en 
recyclingmogelijkheden. 

Hubert Jannin
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Voor welke uitdagingen staat jouw team?  
De belangrijkste grondstoffen komen uit Nederland. Een 
uitdaging vormt de beschikbaarheid van grond stoffen op de lange 
termijn. De Nederlandse productie van zetmeelaardappelen heeft 
qua oppervlakte een grens. Een ander aandachtspunt is vervoer. 
De uitdaging is om dit te compenseren en een vervoermiddel 
te vinden dat CO2neutraal is, zoals we dat met de trein doen. 
De bouwmaterialenindustrie wordt gekenmerkt door een grote 
vraag naar geavanceerde producten. De vraag op lange termijn 
wordt bepaald door de zakelijke keuzes die onze klanten maken 
en de segmenten waarin ze het meest investeren. 

Waar liggen de prioriteiten van Avebe?  
Onze prioriteit richt zich op de korte termijn. Bij de toepassing 
van bouwmaterialen zijn onze producten bijzonder effectief: 
een zeer lage dosering levert geweldige prestaties en doorgaans 
kunnen we met een ton van onze producten meer dan duizend 
ton mortel (specie) produceren. Al zo’n vijf of zes jaar werken 
we nauw samen met SaintGobain om nieuwe toepassingen voor 
onze producten te vinden. Sinds dit voorjaar hebben we echter 
te maken gehad met bijzondere omstandigheden: voor bijna alle 
bouwmaterialen is sprake van een tekort, zoals hout en metaal. 
De vraag uit China speelt daarbij een belangrijke rol. Door de 
coronacrisis is er wereldwijd een tekort aan voorraden ontstaan 

voor bijna alle bouwmaterialen. Bovendien heeft de crisis een 
enorme vraag gecreëerd bij bouwmarkten. Op dit moment heeft 
het op peil houden van onze verkopen, in een markt die zich 
kenmerkt door schaarste, dan ook prioriteit. 
 
Wat is nog meer kenmerkend voor de 
industriële markt?  
Als vertegenwoordiger van Avebe vind ik het geruststellend 
om te zien dat bedrijven investeren in duurzaamheid, dat ze 
begrijpen dat duurzame productie essentieel is. Degenen die niet 
begrijpen hoe belangrijk dit is, begrijpen de wereld waarin we 
leven niet. We hebben geen keuze als we hechten aan het welzijn 
van toekomstige generaties. Duurzaamheid is de toekomst en ik 
ben er echt trots op dat ik voor Avebe kan werken, juist omdat 
het een bedrijf is dat investeert in duurzame bedrijfsprocessen.  

Avebe heeft ook een goede reputatie als het gaat om kwaliteit, 
betrouwbaarheid en stabiliteit. Onze klanten hebben vertrouwen 
in ons en dit wordt versterkt door het feit dat we een coöperatie 
zijn. De coöperatie kenmerkt zich door zeggenschap, verdeling 
onder leden en hergebruik van middelen voor haar doeleinden. 
In tegenstelling tot beursgenoteerde ondernemingen waar het 
korte termijn financiële belang vaak voorop staat. 
We staan dicht bij onze klanten en luisteren goed naar hen. We 
zijn actief over de hele wereld met groeimogelijkheden die nog 
steeds erg belangrijk zijn in regio’s als ZuidoostAzië, Afrika en 
LatijnsAmerika. Onze technische oriëntatie is essentieel om 
onze producten te kunnen presenteren en specifieke vragen en 
ontwikkelingen in deze landen te kunnen beantwoorden. Door 
met onze klanten samen te werken, brengen we de commerciële 
ontwikkeling naar een hoger niveau. 
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AVEBE IN CIJFERS 2020/2021

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

groepsvermogen* 208,6 205,5 203,7 203,6 202,4

vreemdvermogen* 375,5 284,9 269,7 263,1 211,0

totaal vermogen* incl voorzieningen 584,1 490,4 473,4 466,7 413,4

solvabiliteit 35% 41,9 43,0% 43,6% 49%

gemiddeld 
aantal

percentage 
vrouw

percentage 
man

2021/20 1389 18% 82%

2020/19 1381 19% 81%

2019/18 1424 19% 81%

2018/17 1326 18% 82%

2017/16 1311 18% 82%

* x 1 mio euro 
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Johanna Sierck beheert een landbouwbedrijf van 120 hectare  

in Deutsch-Evern, Nedersaksen. Naast haar eigen boerderijwinkel, 

waar ze de vers geoogste groenten verkoopt, verbouwt ze 

aardappelen op 50 hectare.

“Aardappelen zijn altijd een deel van onze 
boerderij geweest. Wij telen nu 40 hectare 
met de waxyrassen Henriette en Karli. 
Op nog eens 10 hectare verbouwen we 
conventionele zetmeelaardappelen. Met 
waxy aardappelen hebben we nauwelijks 
problemen gehad met ziekten.” 

Seizoensinvloeden
“Dit jaar konden we door het koele weer 
en de zeer natte grond relatief laat poten, 
pas eind april”, kijkt Johanna terug. 
Tegelijkertijd profiteerde de boerderij 
ook van de weersomstandigheden dit jaar. 
“Door de regen hoefden we niet zoveel te 
beregenen. Alleen in juni en juli waren er 
perioden waarin dit nodig was. Zo konden 
we veel kosten en tijd besparen.” 

Ervaringen uitwisselen
“Het zetmeelgehalte van onze 
aardappelen lijkt dit jaar goed te zijn, 
althans dat blijkt uit de proefrooiingen”, 

vertelt Johanna. Ze neemt deel aan de 
tweejarige studiegroep van Avebe, waarin 
telers ervaringen uitwisselen. Er werden 
onder meer proefrooiingen uitgevoerd 
op haar velden. “De studiegroep is 
geweldig om ervaringen te delen. Ik krijg 
een boeiend inkijkje in de praktijk van 
andere bedrijven en kan met collega’s 
van gedachten wisselen over mogelijke 
uitdagingen. Binnenkort beginnen we 
met een rooiopleiding. Hier laat een 
deskundige ons zien waar we tijdens de 
oogst speciaal op moeten letten.” 

Uitbreiding arealen
“De teelt van zetmeelaardappelen is een 
belangrijke basis voor ons bedrijf. Ik weet 
zeker dat al mijn producten verkocht 
zullen worden, in tegenstelling tot de 
groenteteelt. Daar leveren we aan de retail 
en hebben we geen garantie dat we onze 
producten kwijtraken. Daarom hebben we 
twee jaar geleden het areaal aardappelen 

uitgebreid. Daardoor kunnen we ook 
besparen op het aantal werknemers. Bij 
de aardappeloogst hebben we maar drie 
mensen nodig, bij de groentenoogst 
vijftien, dat merken we duidelijk aan de 
kosten.”

Goede samenwerking
“Wij zijn zeer tevreden met Avebe 
als partner. De communicatie en 
samenwerking zijn tot dusver steeds 
goed geweest. Via email worden wij 
op de hoogte gehouden van actuele 
onderwerpen zoals gewasbescherming. 
Vooral in het groeiseizoen krijgen we 
belangrijke tips en aanbevelingen op 
dit gebied. Feedback van ons als boeren 
wordt ook meegenomen en direct 
geïmplementeerd”. Johanna Sierck is er 
zeker van: “Zetmeelaardappelen zullen 
ook in de toekomst een belangrijke pijler 
voor ons blijven.”
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Zetmeelaardappelen 
als veilige houvast.
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Avebe Magazine is gemaakt in opdracht van Coöperatie Koninklijke Avebe U.A. en wordt verstuurd naar alle leden  
en medewerkers van Royal Avebe. De digitale versie van het magazine is te bekijken via www.avebe.nl/downloads
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Volg ons op social media:
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 Twitter: @Avebe_group

 YouTube: Royal Avebe
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