
‘De groenteboer 
kan ons verhaal 
heel goed vertellen’AC
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hOEKSChE ROOIE IS ‘ERKEND
 STREEKpRODUCT’

Hoeksche Rooie, de smaakaardappel van Dé Hoekschewaardse Telers, heeft begin deze 
maand het keurmerk ‘erkend Streekproduct’ ontvangen. Het keurmerk werd uitgereikt tijdens 
AGF Detail in Houten door de stichting Streekeigen Producten Nederland. 

door Wendy Mast

De streekaardappel wordt dit jaar, na een 
aantal jaar testen, voor het eerst aan een 
breder publiek gepresenteerd. Hoeksche 
Rooie is het tweede product van het Zuid-
Hollandse eiland de Hoeksche Waard 
dat erkend is. erkend Streekproduct is 
een onafhankelijk landelijk keurmerk voor 
streekproducten dat staat voor regionale 
herkomst en maatschappelijk verantwoord 
produceren. Wat maakt deze aardappel 
nu anders dan andere aardappelen uit de 
Hoeksche Waard?

SMAAK
Behalve dat de Hoeksche Rooie uitsluitend 
in de Hoeksche Waard geteeld mag wor-
den, is het vooral de smaak die de aardap-
pel onderscheidt. Daar is de aardappel 
ook echt op geselecteerd. Hoeksche Rooie 
heeft een volle romige, iets zoete smaak. 
Die smaak wordt mede bepaald door 
de kleigrond van het eiland en de duur-
zame teeltmethode. ,,Ieder jaar testen we 
een aantal rassen,” vertelt Theo Kool. ,,In 
samenwerking met chefkoks, smaakonder-
zoekers en ook consumenten hebben we 
vorig jaar deze aardappel geselecteerd. Hij 
kwam zonder twijfel als beste uit de onder-
zoeken naar voren. De aardappel geeft wat 
minder kilo’s, maar dat wordt ruimschoots 

gecompenseerd door de smaak. Ook ziet 
de Hoeksche Rooie er gewoon heel mooi 
uit met een gladde, rode schil en vrij gele 
binnenkant. Het oog wil tenslotte ook wat.” 

LeKKeR
Aad Klompe: ,,We staan regelmatig op 
streekmarkten. Als we de Hoeksche Rooie 
daar laten proeven aan consumenten is het 
antwoord unaniem ‘lekker’. Zelfs mensen 
die zeggen nooit aardappelen te eten, vin-
den de Hoeksche Rooie lekker en nemen 
een kilootje mee. Ik moet de eerste nog 
tegenkomen die de aardappel niet lekker 
vindt. We merken ook dat consumenten 
het heel leuk vinden om direct contact te 
hebben met de telers. en dat geldt omge-
keerd net zo goed.”

De CONSUMeNT 
Die telers zijn ‘Dé Hoekschewaardse Telers’; 
een groep akkerbouwers uit, hoe kan het 
ook anders, de Hoeksche Waard. Hoewel 
de Hoeksche Waard een echte aardappel-
streek is en de telers het vak van generatie 
op generatie hebben geleerd, bestond er 
nog geen streekras. Ook steekt het de telers 
dat aardappelen waar ze het hele seizoen 
hun ziel en zaligheid in hebben gestopt 
soms voor een geringe vergoeding per kilo 
verkocht worden. er moest maar eens ver-
andering komen in de traditionele manier 

van hun product op de markt brengen, von-
den Dé Hoekschewaardse Telers. 

ONZeKeR
Consumenten hechten steeds meer 
waarde aan eerlijke voeding. Ze gaan niet 
meer doelloos naar de supermarkt om 
hun karretje vol te laden met een snelle 
1-2-3 maaltijd. Ze willen weten wat er op 
hun bord ligt en waar het vandaan komt. 
Dat is goed te zien aan de groei van het 
aantal streekmarkten en -producten. Ook 
een bezoek aan de groenteboer, bakker en 
slager komt weer helemaal teug. Dé Hoek-
schewaardse Telers laten graag zien waar 
de Hoeksche Rooie vandaan komt, hoe de 
aardappel groeit én hoe je deze het beste 
klaar kunt maken. Over dat laatste blijken 
veel consumenten nog wel eens onzeker te 
zijn. De telers vertellen graag hoe de smaak 
van de Hoeksche Rooie het beste tot zijn 
recht komt, maar daar ligt ook zeker een 
taak voor de groenteboer denken zij.

eXCLUSIeF
De Hoeksche Rooie wordt alléén verkocht 
via de betere groentespeciaalzaken en op 
streekmarkten. Ook wordt de aardappel 
gebruikt door verschillende restaurants. ,,We 
willen heel bewust niet dat de Hoeksche 
Rooie in supermarkten komt te liggen,” 
vertelt Jeroen Klompe. ,,In de supermarkt 
verdwijnt de aardappel toch een beetje in 
de anonimiteit en dat verdient deze aardap-
pel niet. De groenteboer kan ons verhaal 
heel goed vertellen. We hebben tijdens AGF 
Detail ook erg gemerkt dat groenteboeren 
op zoek zijn naar iets unieks. Met producten 
in de supermarkt willen en kunnen ze niet 
concurreren. Wij bieden ze een kwalitatieve, 
smaakvolle aardappel. Momenteel zijn we 
druk bezig met het uitleveren van de Hoek-
sche Rooie aan groentespeciaalzaken. Als 
mensen de streekaardappel in hun winkel 
willen verkopen kunnen ze contact met ons 
opnemen. We komen graag een paar kilo 
brengen.” 
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