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70 jaar droog en 50 jaar gemeente samengevat in een lasershow tijdens de openingsavond van het Pieperfestival.

Herman de Haan

Pieperfestival ook ‘people’s festival’
Een Engelse collega-bestuurder van burgemeester Aucke van der Werff verstond ‘pieperfestival’ als
‘people’s festival’. ‘Hij heeft natuurlijk gelijk’, zei Van der Werff, ‘zonder mensen geen festival’.
EMMELOORD
Met die slotwoorden tijdens
zijn speech bij de opening
van het Pieperfestival, wenste
Van der Werff iedereen een
buitengewoon Pieperfestival
toe.
In zijn speech promootte hij
de aardappel in relatie tot de
Noordoostpolder. Een veelzijdig product - ‘Het ligt in
allerlei vormen en maten in
de winkel’ - dat wereldwijd
terrein wint. ‘Er wordt jaarlijks 325 miljoen ton aardappels verbouwd tegenover 400
miljoen ton rijst.’ In de aard-

appelproductie speelt de
Noordoostpolder een belangrijke rol. ‘Voor die 325 miljoen ton aardappels is 18
miljoen hectare nodig. Dat is
een gemiddelde opbrengst
van 16 ton per hectare. Maar
in de polder hebben wij een
opbrengst van 60 tot 70 ton
per hectare. Wereldwijd zijn
wij waarschijnlijk de enige
gemeente die zoveel aardappels verbouwt. Wij hebben de
kennis en een geweldige
productie. Dat is belangrijk
voor het imago van de Noordoostpolder’. Een imago dat

versterkt wordt door de organisatie van Potato Europe van
12 tot en met 14 september
2013 in Emmeloord. Een
evenement dat volgende
week in Frankrijk plaatsvindt.
Van der Werff deed de oproep: ’Ik nodig iedereen in de
branche uit om samen met
ons (gemeente, red.) volgend
jaar te bewijzen dat Emmeloord terecht World Potato
City genoemd mag worden.
Wij kunnen Villers (Frankrijk, red.) voorbijstreven’.
Harry Goos, namens hoofd-

sponsor Tolsma-Grisnich,
sloot zich hier volmondig bij
aan. ‘Laten we er voor zorgen
dat over 50 jaar - als ik al met
mijn neus naar boven lig iedereen zegt: ‘Als het om
aardappels gaat, moet je in
Emmeloord zijn’.’
Tolsma-Grisnich is hierna nog
één keer hoofdsponsor van
het Pieperfestival. Goos nodigde andere ondernemers
uit het stokje over te nemen:
‘Het kost wat, maar het levert
ook wat op.’
Margé Hof

