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Paars, oranje,  
umami of zout?
Nieuwe producten door innovatieve aardappel- 
veredeling

Aardappels met antioxidanten. of een korte kooktijd. dit zijn 
een paar van de innovatieve producten die aardappelverede-
lingsbedrijf d. Biemond ontwikkelt. Het bedrijf werkte ook mee 
aan de winnende zilte aardappel van de climate Adaption Busi-
ness challenge. met fiscale regelingen WBSo en de rdA weet 
Biemond de r&d-kosten voor dergelijke innovaties te verlagen.

soorten met hun kleurvariëteiten bevatten 
daarentegen meer antioxidanten en carote-
nen die bijvoorbeeld ouderdomsblindheid 
tegengaan. Bij het huidige assortiment 
aardappels ontbreken deze stoffen.” Ze zijn 
zo speciaal dat aardappelhandelshuis 
HZPC ze geen aardappelen meer noemt, 
maar Perupa’s.

Van dieppaars naar oranje
De Blue Star is een mooi voorbeeld van 
een innovatie die inspeelt op de antioxi-
danten- en superfood-rages die in consu-

De gepassioneerde aardappelveredelaars 
vader en zoon Biemond richten zich op 
het ontwikkelen van nieuwe aardappelras-
sen. Hun doel? De aardappel weer op het 
erepodium van ons menu zetten. Echter, 
aardappelveredeling is een langdurig pro-
ces. Nu beginnen met kruisen, levert over 
tien jaar pas een nieuw ras op. Daarom is 
het belangrijk dat een veredelaar zich 
steeds afvraagt hoe de wensen van consu-
ment en voedingsmiddelenindustrie zich 
ontwikkelen. En hoe hij kan bijdragen aan 
een consistent product voor de industrie.

Vitamines en antioxidanten
De aardappelsoorten van Biemond worden 
wereldwijd in de voedingsindustrie toege-
past. Frietfabrikanten zetten bijvoorbeeld 
de Achilles in om reststromen als granu-
laat en vlokken aan te vullen voor hun 
aardappelsnacks. Biemond richt zich daar-
naast op zogenaamde specialities, aardap-
pelen met bijvoorbeeld extra voedingsstof-
fen als vitamine C en carotenoïden die 
(oudere) mensen vitaal houden. Hiervoor 
is Biemond teruggegaan naar de ‘oude’ 

soorten die meer variaties kennen. Eige-
naar Karel Biemond: “Veel variaties zijn er 
in de loop der jaren uitgefilterd, veelal 
omdat consumenten alleen aardappelen 
met een gele binnenkant wilden. Oude 

gekleurde aardappelen leiden tot innovatieve frites- en chipsproducten met verschillende kleuren.

‘ Mogelijk kan het zoutgehalte  
worden teruggedrongen met de 
zouttolerante aardappel’
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mentenland woeden. Deze dieppaarse 
aardappel heeft een hoge opbrengst, een 
regelmatige vorm en een nagenoeg vast 
patroon qua vleeskleur. In Italië gebruikt 
men de natuurlijke kleurstoffen om pasta 
te kleuren. De aardappel wordt verder ver-
werkt tot chips. Biemond maakt daarnaast 
kruisingen met wilde verwanten zoals 
Solanum edinese, sucrense en de oranje 
phureja. De laatste aardappel bevat gluta-

maat en heeft daardoor een verrassende 
‘umami’-smaak. De kruisingsproducten 
zijn bovendien eerder gaar: ideaal als alter-
natief voor pasta. Het nadeel is dat de 
aardappel sneller uit elkaar valt. Dit kan 
een uitdaging vormen voor de standaard-
verwerkingsprocessen binnen de aardap-
pelverwerkende industrie.

Zilte aardappel
Een innovatie met wereldpotentie is de 
zouttolerante aardappelsoort die groeit op 
verzilte landbouwgrond. Samen met Arjen 
de Vos van Zilt Proefbedrijf heeft Biemond 
de Climate Adaptation Business Challenge 
gewonnen; een wedstrijd voor initiatieven 
van ondernemers die inspelen op klimaat-
verandering. “Meer dan 1 miljard hectare 
landbouwgrond is wereldwijd door verzil-
ting onbruikbaar. In Nederland kan dat 
125.000 hectare worden. Met deze innova-
tie lossen we dat op.” Vanwege de zilte 
smaak blijkt bovendien dat (keuken)zout 
toevoegen aan de aardappel overbodig is. 
Wageningen Universiteit onderzoekt de 
effecten: mogelijk past de aardappel in een 

RVO.nl
Innovatie biedt ondernemend Nederland 
kansen om belangrijke vraagstukken op  
te lossen en nieuwe markten aan te boren.  
In opdracht van het ministerie van  
Economische Zaken ondersteunt de  
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
innovatieve ondernemers. Met subsidies, 
zakenpartners, kennis en regelgeving  
kunnen ondernemers hun voordeel doen.  

www.RVO.nl/innovatiefondernemen.

zoutarm dieet vanwege een andere mine-
ralenbalans dan die van keukenzout. Daar-
door zou ook de voedingsindustrie het 
zoutgehalte in aardappelproducten kunnen 
terugdringen.

WBSO en RDA
Innovatieve ondernemers als Biemond 
kunnen worden ondersteund door het 
ministerie van Economische Zaken via 
subsidies en regelingen voor research en 
development (R&D). Van midden- en 
kleinbedrijf tot multinational, van starter 
tot familiebedrijf. Met de fiscale regelingen 
Wet Bevordering Speur- en Ontwikke-
lingswerk (WBSO) en Research en Deve-
lopment Aftrek (RDA) kunnen bedrijven 
de kosten voor R&D verlagen. De WBSO 
verlaagt de loonkosten voor R&D, de RDA 
levert een extra aftrekpost op voor andere 
R&D-kosten en -uitgaven. Meer informa-
tie: www.rvo.nl/wbso en www.rvo.nl/rda.

• Steven van Dort •

S. van dort, voxx communicatieadviseurs, i.o.v.   

rvo.nl, Innovatief ondernemen

Het rooien van een proefveld aardappelen. 
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