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Voor de meeste bedrijfsopvolgers in  
de agrarische sector is het niet zozeer 
een keuze als wel een logische, 
geleidelijke weg. Jij koos er twee jaar 
geleden in volle v rijheid voor om in  
het boerenbedrijf te stappen? 
“In principe heeft iedere boerenzoon de keuze

vrijheid om een agrarische opleiding te volgen 

of om iets totaal anders te gaan doen. Toen ik 

de leeftijd van de middelbare school had koos 

ik er bewust voor om een andere kant op te 

gaan. Het perspectief in de akkerbouw was 

toen niet zo goed en daarnaast zijn veel boeren 

hun levenlang op het eigen erf bezig, op zich 

niet erg, maar ik denk dat het waardevol voor 

jezelf kan zijn om eerst een blik buiten het 

 bedrijf te werpen. Ik koos ervoor rechten te 

studeren en hield altijd in mijn achterhoofd: 

die boerderij is er en wie weet wil ik daar nog 

een keer iets mee. Van jongs af aan liep ik mee 

in het bedrijf en daarom had ik de arrogantie 

om te denken: als ik toch boer wil worden, dan 

leer ik het wel in de praktijk. Eigenlijk kwam ik 

na mijn studie op een natuurlijke manier in de 

advocatuur terecht, heb er vier jaar veel plezier 

aan beleefd, maar toen kwam het moment dat 

ik me afvroeg: wat wil je? En mijn vader, nu 

63, stelde ook de vraag: wil je het bedrijf voort

zetten of gaan we het verkopen?” 

Jij was de enige van het gezin dat  
het bedrijf in de vierde generatie kon 
voortzetten?
“Mijn oudere zus is accountant en heeft geen 

belangstelling, mijn jongere broertje heeft ruimte

vaarttechnologie gestudeerd, zit als ingenieur 

in de scheepsbouw en heeft op dit moment ook 

geen ambitie om in het bedrijf te stappen. Dus 

ja, toen heb ik het besluit genomen.” 

Wat gaf de doorslag voor die 
opmerkelijke ommezwaai?
“Het klinkt wat glad, maar het is de passie voor 

het boerenbedrijf. In het voorjaar en de zomer 

waren er momenten dat ik ’s ochtends naar 

kantoor reed en al die boeren buiten bezig zag, 

dan begon het erg te kriebelen. Ik ben graag 

buiten en wil graag met mijn handen werken.” 

Op het advocatenkantoor miste je  
die v rijheid?
“Als advocaat word je geleefd door je kantoor 

en door je cliënten, zeker in een commerciële 

praktijk zoals die waar ik voor werkte. Ik deed 
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wel een beetje boerderij erbij, maar daar bleef 

te weinig tijd voor over. Nu draai ik het om, van 

tijd tot tijd doe ik nog wat in de advocatuur.”

Het toekomstperspectief voor de 
akkerbouw is inmiddels beter? 
“Zeker, en ik ben blij dat de sector de laatste 

jaren meer waardering krijgt. Toen ik als kind 

zei dat ik van een boerderij kwam, werd er wel 

gek over gedacht. De laatste tien jaar is dat he

lemaal omgedraaid. Wij doen ook ons best om 

begrip te scheppen en te laten zien hoe mooi  

de sector is, op zaterdagochtend mag iedereen 

komen kijken en we hebben een oogstfeest 

 gehouden. De poorten open en laten zien waar 

je mee bezig bent. Het past bij onze bedrijfs

filosofie en levert veel voldoening op.”

Carola leerde haar Arwin kennen  
als advocaat. Kwam zijn keuze voor 
haar onverwacht?
Carola: “Ik zag het vanaf het begin wel zitten en 

heb hier meer mee dan met de advocatuur. Voor 

mij was het een beetje ‘ver van mijn bed’ waar 

hij werkte, waar iedereen heel druk is, maar 

waar ze echt mee bezig waren, ik had geen 

idee. Ik ben er nog steeds heel blij mee dat hij 

deze keuze heeft gemaakt, want ook al haalde 

hij veel voldoening uit zijn vorige werk, hij werd 

geleefd. Natuurlijk snap ik ook wel dat het 

 belangrijk is om een goede baan te hebben, 

maar je moet vooral gelukkig zijn in je werk. 

Het is heel knap dat hij de  keuze heeft gemaakt.”

Carola, jij hebt gezondheids weten
schappen gestudeerd en werkt in  
het ziekenhuis in Amersfoort, wat is  
jouw rol in het boerenbedrijf?
“Als gezicht”, lacht Arwin meteen. Zij: “Ja, voor 

het plaatje, een jong stel spreekt natuurlijk wel 

aan. Maar op zaterdagen werk ik mee in de 

verkoop aan huis, spring bij wanneer nodig en 

wanneer er geoogst wordt, dan is het alle hens 

aan dek.”

Z it er voor een jong stel nog romantiek 
in het boerenbedrijf?
Carola: “Mijn collega’s zijn altijd nieuwsgierig. 

Die hebben er een superromantisch beeld  

van, maar hebben niet in de gaten hoe hard  

er gewerkt wordt.” Hij vult aan: “Toen ik op 

 kantoor vertelde dat ik boer ging worden, 

 waren de reacties van met name de jongere 

 generatie heel positief. Dat had zeker te maken 

met een romantisch beeld, al dan niet opge

wekt door Boer zoekt Vrouw, van altijd mooi 

weer, lekker buiten zijn en de liefde. Kijk, er  

is zeker een bepaalde romantiek, maar aan het 

einde van de dag is het gewoon hard werken. 

Ik werk nu harder dan toen ik advocaat was, 

meer dagen, langere dagen voor een lagere 

 beloning. In de akkerbouw gaat het de laatste 

jaren beter, maar het blijft sappelen. Daar  

staat tegenover dat het werk zo veel goede 

 kanten heeft. De zomer is fantastisch, wanneer 

je over het land loopt en de bloemen aan de 

randen ziet bloeien.”

De familie Bos teelt aardappels met 
een bijzondere visie?
“Wij teelden altijd op grote schaal aardappels 

voor de frietindustrie en we merkten dat de 

prijs van die aardappels steeds verder onder 

druk kwam te staan; Nederland telt misschien 

tienduizend aardappelboeren en maar vier 

 grote afnemers die de markt dicteren. Er is een 

disbalans in de keten. De prijs die je als boer 

krijgt ligt vaak onder de kostprijs en je hebt 

geen positie om te onderhandelen. Daar komt 

bij dat het in de aardappelteelt puur draait om 

de prijs en het uiterlijk van de aardappel, en 

niet om de smaak. Er is niemand die jou, als 

boer, opbelt met de opmerking dat je lekkere 

aardappels hebt geteeld. De prikkel voor een 

lekkerder aardappel ontbreekt. Vandaar dat  

we dachten, dat kan anders. Carola en ik 

 kiezen voor een aardappel die de consument 

aanspreekt, die lekker smaakt en waar een 

goed verhaal bij is. Een kwalitatief, lokaal 

 product waar we echt in geloven en in willen 

investeren. Maar het is nog kleinschalig. Ter 

vergelijking: we teelden vorig jaar drie en een 

halve hectare aardappels, terwijl het hele ak

kerbouwbedrijf 110 hectare groot is. Naast de 

aardappels telen we tarwe en suikerbieten.”

Werken ju llie biologisch?
“Ons hele bedrijf is ‘gangbaar’, want er is geen 

markt voor bijvoorbeeld biologische suiker

bieten. Dat maakt het moeilijk om alleen voor 

de aardappels over te schakelen naar biologisch. 

Verder zijn juist de oude rassen zo ziektegevoe

lig, met name voor Phytophthora, dat ze niet 

biologisch te telen zijn. Een lekkere, biologisch 

geteelde aardappel op tafel zetten is heel lastig, 

om niet te zeggen onmogelijk. Biologische telers 

moeten veelal in juli met branders over het veld 

om het aangetaste loof af te branden, maar dan 

is de aardappel nog niet afgerijpt en niet op 

smaak. Ik wil het niet afkraken, want het is heel 

knap om biologische aardappelen te telen, maar 

het gaat lastig samen met een goede smaak.

Wij telen bewust. Onze tafelaardappels zijn 

niet behandeld met een chemisch middel om de 

vorming van kiemen tegen te gaan, ook omdat 

we promoten om ze met schil te eten. Dat is 

voor ons een nadeel, want daardoor is de houd

baarheid in de koelcel minder lang. In maart is 

de verkoop voorbij.

Een andere vorm van bewust telen zijn de akker

randen vol bloemen, waarin de natuurlijke vijan

den van de luis leven. Sluipwespen, torretjes en 

dat soort beestjes. Afgelopen jaar is het aardig 

gelukt en hoefden we amper middelen te 

 gebruiken om aan luizenbestrijding te doen.”

Speelt die paar hectare aardappels 
dan wel een serieuze rol op zo’n groot 
bedrijf?
“We kozen rassen die nooit eerder grootschalig 

zijn geteeld in Nederland en waarvan geen 

 informatie beschikbaar is om dat te doen. 

 Daarmee zijn we nog echt in een beginfase. 

 Roseval bijvoorbeeld, een bekende aardappel 

‘Ik werk nu harder dan  
toen ik advocaat was, meer 

dagen, langere dagen’

‘Wij proberen de  
vraag te creëren met een 
smaakvolle aardappel’
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uit Frankrijk, telen wij als eerste op grotere 

schaal in Nederland.”

Vanwaar de keuze voor rassen als 
Pink Fair Apple, Belle de Fontenay  
en La Ratte?
“Een moderne aardappel vinden wij meestal 

smaakloos. Dat heeft puur te maken met het 

kostprijsverhaal, smaak speelt daarbij geen rol. 

Toen wij onze zoektocht begonnen vroegen we 

alle bekende aardappelhandelshuizen in Neder

land naar hun lekkerste aardappel en toen bleef 

het stil of kwam als antwoord ‘kruimig en vast

kokend’… Op de rassenlijsten staat alles over 

ziektegevoeligheid en kilo per hectare, maar de 

smaak ontbreekt. Vorig jaar januari zaten we 

aan de keukentafel om meer dan veertig rassen 

te proeven. Puur op basis van smaak. Van de 

rassen die we lekker vonden zijn we gaan zoeken 

naar pootgoed. Niet alles was te verkrijgen en 

uiteindelijk zijn we bij deze rassen uitgekomen.”

De Pink F ir Apple is een Schotse 
aardappel, de andere rassen zijn Frans. 
Voor een teler die lokaal iets exclusiefs 
wil telen liggen de oude Nederlandse 
rassen toch voor de hand?
“Koopmans Blauwe, Meerlander, Bevelander, 

Woudgeeltje… allemaal heel kruimig. De Neder

lander wilde vanouds een kruimige aardappel 

om te prakken. Maar de jongere consument die 

niet dagelijks aardappels eet is geen prakker; 

onze doelgroep wil vastkokende aardappels.” 

Jullie geven je klanten bewust recepten 
om de aardappels in de schil te laten?
“De oude rassen zijn erg lastig te schillen en 

daarom zetten we op iedere zak ‘eetbaar in de 

schil’. Het is ook een tendens. Met schil heeft 

een aardappel een ambachtelijke uitstraling, er 

zitten vitamines in de schil en het maakt de 

aardappel net iets knapperiger. Een stuk van de 

smaak zit in de schil. Het is niets anders dan 

bij de appel: die eten de meeste mensen ook  

in de schil.”

Jullie zijn bezig met een streek 
product. Dat blijft een nichemarkt?
“Ik geloof heel sterk in streekproducten,  

veel consumenten vinden het leuk en  

reageren  positief, maar je merkt dat het lastig 

is om ze commercieel tot ontwikkeling te  

brengen. De Opperdoezer Ronde heeft zo’n 

sterke merknaam, die verkoopt zichzelf, maar 

het vergt een heel lange adem om zo ver te 

 komen.”

De consument gaat niet zelf alle 
telers af voor specif ieke producten.  
In hoeverre is de supermarkt cruciaal 
voor het afzetten van streekproducten?

“Die vormt een uitdaging. Een streekproduct 

moet de ruimte krijgen in het schap om  

tot  ontwikkeling te komen. Wij zijn blij  

dat onze aardappels onder meer bij de 

 Landmarkt in Amsterdam een plekje in een 

schap hebben. Groeiende ketens als Land

markt, Marqt en EkoPlaza steunen erg op 

 lokale producenten, dat kan ons enorm helpen. 

Uiteindelijk moet de consument het willen en 

pas dan zullen  ketens als Albert Heijn iets  

met streekproducten gaan doen. Wij proberen 

de vraag te creëren door een smaakvolle 

 aardappel op tafel te  zetten, maar de consu

ment moet hem wel echt willen hebben.  

Zo simpel is het.” 

Boven links: Pink F ir Apple is een van de oudste 

aardappelrassen; de eerste vermelding dateert van 1850. Hij 

staat dicht bij de oeraardappel: de echte wilde aardappel in 

Peru ziet er zo uit. Met recht dus een monument op uw bord! 

Pink Fir Apples zijn lekker door hun nootachtige smaak. De 

Pink Fir Apple is ideaal voor in de oven. Friet van dit ras is een 

echte delicatesse. De Pink Fir Apple heeft een grillige en 

knobbelige vorm met een bijzondere, roze geschakeerde schil. 

Boven midden: Belle de Fontenay is een klassieke 

Franse aardappel die vanaf 1885 wordt gegeten. Het is een 

vroeg ras; deze aardappel is daarom gewoonlijk al vanaf begin 

september beschikbaar. De Belle de Fontenay is een lekkere 

aardappel om te koken in de schil meat een beetje boter; hij 

kan zowel warm als koud (in de salade) gegeten worden. Maar 

de Belle is ook lekker als gebakken aardappel.

Boven rechts: Roseval is een bekende aardappel uit 1950. 

Heerlijk voor in de oven (met rozemarijn) of gegrild, maar u 

kunt deze aardappel ook koken. Met schil natuurlijk.

Onder links: Ratte stamt uit 1872 en is een topper van de 

Franse keuken: mooie schil, langwerpig en vastkokend. En 

bovendien overheerlijk met een zachte, boterachtige structuur 

en een lichte nootachtige smaak. Rattes zijn lekker als 

kookaardappel en uitstekend voor in salades of om te grillen.

Onder rechts: Agria is een ‘jong piepertje’ uit 1986. Toch 

biedt de aardappelboer de Agria aan vanwege zijn uitstekende 

bakkwaliteiten. Ideaal om smaakvolle, goudgele aardappel

schijfjes van te maken. Omdat de Agria wat kruimiger kookt, 

is hij ook zeer geschikt voor stamppot of puree.

De Aardappelboer

Kromme Spieringweg 74

1161 NK Zwanenburg

Tel. 06  25 02 21 57 

www.aardappelboer.nl


