
Marcel Dings:

“Smaak alleen meerwaarde in combinatie met marketing”
 
Tholen - Smaak is belangrijk in de aardbeiensector, maar biedt pas meerwaarde als een smaakvol product ook herkenbaar 
en reproduceerbaar is. Dat maakte Marcel Dings gisteren duidelijk op de bijeenkomst Aardbeienketen 2020. 
“Als een lekkere aardbei niet herkenbaar is, of de volgende keer toch minder lekker smaakt, vindt er uiteindelijk geen 
herhalingsaankoop plaats.”

Marcel Dings besprak het belang van smaak tijdens de bijeenkomst 
Aardbeienketen 2020, gisteren in het IDC Smaak bij 
Wagening UR in Bleiswijk. Tijdens de bijeenkomst stond de toe-
komst van de aardbeienketen centraal. Om daarop voorbereid 
te zijn, moeten Nederlandse teler volgens Dings nog een stap in 
ondernemerschap  maken. “We zijn top in de teelt, maar 
hebben weinig aandacht voor de rol in de keten gehad. Bij een 
evenwichtige markt is dat prima, maar nu is er in een aantal 
teelten structureel overvloed. Bij aardbeien lijkt dat nog goed te 
gaan en moeten we leren van andere vruchtgroenten 
sectoren.” Daarom moet de rol van de teler in de keten verande-
ren van producent naar ketenpartner. “Vanuit kracht denken, niet 
vanuit macht”, verduidelijkte Dings. “Wat is de vraag van de klant 
en kun je die invullen? Door samen te werken, 
realiseer je iets wat een ander niet kan. Dat maakt je positie uniek.” 

Marcel Dings



Ahold
Wat verwacht de retailer van de eerdere ketenschakels? 
Onno Franse van Ahold ging daar verder op in. Hij merkt dat 
de keten tegenwoordig zo opgeknipt is, dat de connectie van 
de consument met de oorsprong van het voedsel verdwenen 
is. “En dat geeft onrust. Het verhaal moet blijven kloppen.”  
Franse let daarom niet alleen op de ontwikkeling van het 
product zelf, waarbij jaarrond kwalitatieve beschikbaarheid, 
betere smaak en diversiteit in rassen een rol speelt, maar 
kijkt ook verder in de keten. Zo ziet hij het belang van 
communicatie tussen de ketenschakels, waardoor meer op 
piekmomenten kan worden ingespeeld. Ook kan de 
consument gestimuleerd worden door meer te vertellen 
over bijvoorbeeld inhoudsstoffen van aardbeien. 
Maar Franse waarschuwde de sector: pas op voor negatief 
nieuws over residuen of pathogenen – zoiets zet de reputatie van de sector jaren terug – en bereid je voor op de toekomst, 
waarin gepersonaliseerd voedsel en de LCA (life cycle analysis) een belangrijke rol kan gaan spelen. 

 
Steeds meer rassen
De diversificatie in de aardbeiensector kwam ook naar voren 
bij het verhaal van Bert Meulenbroek van Fresh Forward. 
Hij vervult als aardbeienveredelaar de eerste rol in de keten. 
Het veredelingsbedrijf heeft eerder al Elsanta en Sonata 
in de markt gezet, maar ziet nu dat de markt waarin één 
aardbeienras dominant is, langzaam verdwijnt. “Er zijn zoveel 
verschillende teelten en wensen, dat we nu rassen kunnen 
ontwikkelen die daar beter op inspelen.” In het algemeen is 
wel te zeggen dat smaak steeds belangrijker wordt. “Vijf jaar 
geleden was de smaakbeleving belangrijk tot de kilo’s ter 
sprake kwamen. 
Dat is veranderd.” Ook resistentie voor een residuvrije teelt 
en arbeidsvriendelijkheid spelen een belangrijkere rol.
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