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Mediabrochure 2023

uw mediapartner in 
de aardappelsector



Team Aardappelwereld
Samenwerking in de sector staat bij Aardappelwereld BV voorop. Ons enthousiaste 
Team Aardappelwereld is u daarbij graag van dienst. We zijn dan ook niet voor niets 
uw mediapartner in de aardappelsector: we bieden u een uitgebreid crossmediaal platform. 
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Aardappelwereld BV
UW MEDIAPARTNER IN DE AARDAPPELSECTOR

Aardappelwereld BV is al sinds 1947 hét mediaplatform voor alle professionals in 
de aardappelbranche. Team Aardappelwereld is sinds de oprichting te vinden in 
Den Haag, het politieke hart van Nederland. Met onze gedrukte vakbladen 
Aardappelwereld magazine en het Engelstalige PotatoWorld magazine brengen we al 
meer dan 75 jaar wereldwijd verdieping, nieuws en actualiteiten waar de complete 
aardappelsector baat bij heeft. De actualiteit geven wij aanvulling en ondersteuning 
via online mediakanalen als nieuwsbrieven, blogs en social media. Daarnaast geeft 
Aardappelwereld BV kennisverrijkende naslagwerken uit, zoals het 
Aardappelhandboek, Aardappelkweekboek en het Aardappelziektenboek.  

Aardappelwereld magazine en PotatoWorld magazine zijn onmisbare vakbladen 
voor iedereen die werkzaam is in de aardappelsector. Beide bieden een verzameling 
aan artikelen boordevol met actuele kennis, van nieuwsberichten tot diepgravende 
artikelen, vergezeld van verhelderend beeldmateriaal zoals foto’s en grafieken. Beide 
vakbladen hebben een uitgebreide groep abonnees uit de volledige aardappelketen. 
Denk daarbij aan telers, kwekers/veredelaars, handelaren, exporteurs, verwerkers, 
loonwerkers, maar ook machineleveranciers en -fabrikanten, onderzoekers, 
voorlichters, docenten en studenten.

Bij elkaar maken de verscheidene mediakanalen van Aardappelwereld en PotatoWorld, 
gefocust op hoogwaardige nieuws- en kennis overdracht, ons complete mediaplatform 
erg aantrekkelijk voor adverteerders. Vele betrokkenen in de aardappelsector weten 
ons te vinden om hun noviteiten en bestaande producten en diensten aan de juiste 
doelgroep te presenteren. 

In deze mediabrochure hebben we alle tarieven en voorwaarden overzichtelijk bij 
elkaar gezet.
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Advertentietarieven Magazine
AARDAPPELWERELD EN POTATOWORLD

Advertentietarieven (Aardappelwereld en PotatoWorld)
Prijs per plaatsing (exclusief btw)

Advertentie Tarieven Formaat (Breedte x Hoogte in mm)

1/1  pag. € 3.085,00 184 x 262 of 210 x 297 (+3 mm afloop)
1/2  pag. € 1.610,00 184 x 128 of  90 x 262
1/4  pag. €  895,00 184 x  63 of  90 x 128
1/8  pag. €  565,00 184 x  30 of  90 x  63
Inlegger/Bijsluiter € 2.500,00

Kortingen Aardappelwereld magazine: bij 6 plaatsingen 5%, bij 12 plaatsingen 10%  
Korting PotatoWorld magazine: bij 4 plaatsingen 10%

Advertentiespecificaties
Drukprocedé:  Offsetdruk
Papiersoort:  100 grs gesatineerd MC
Bladspiegel:  210 x 297
Aanleveren advertenties:  Certified PDF, 300 Dpi 

(184 x 128 mm) 

(90 x 128 mm) 

(184 x 262 mm) 

(90 x 262 mm) (210 x 297mm, +3mm afloop)

(184 x 63 mm) 

(90 x 63 mm) 

1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina
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Magazine uitgaven 2023
AARDAPPELWERELD EN POTATOWORLD

Aardappelwereld magazine uitgaven 2023
Maand Uitgelicht Uiterlijke datum Verschijnings-

inleveren kopij datum

januari Innovaties in de aardappelketen 04 januari 20 januari
februari Verwerking 01 februari 17 februari
maart Tafelaardappelen 01 maart 17 maart
april Voorjaarswerk 29 maart 14 april
mei Gewasverzorging 26 april 12 mei
juni Precisielandbouw 31 mei 16 juni
juli Pootgoed 28 juni 14 juli
augustus Voorbeschouwing PotatoEurope 2023 02 augustus 18 augustus
september Start van oogst en afzet 30 augustus 15 september
oktober Vooruitblik Potato Variety Days 27 september 13 oktober
november Ontwikkelingen in de zetmeelsector 01 november 17 november
december Bewaring 29 november 15 december

Abonnementspecificaties
12 nummers per jaar, 136 euro excl. BTW
Stuur voor meer informatie over een collectief abonnement een
e-mail naar redactie@aardappelwereld.nl.

PotatoWorld magazine uitgaven 2023
Maand Uiterlijke datum 

inleveren kopij
Verschijnings-
datum

Extra oplage 

maart 08 maart 24 maart Europatat 2023
juni 07 juni 23 juni PotatoEurope 2023 
september 13 september 29 september Potato Variety Days, British Potato 2023 
december 06 december 22 december Potato Expo 2024, Fruit Logistica 2024

Abonnementspecificaties
4 nummers per jaar, 75 euro excl. BTW
Digitaal abonnement, 32 euro excl. BTW
Stuur voor meer informatie over een collectief abonnement een
e-mail naar info@potatoworld.eu.

Oplage 
3000

Oplage 
5000

Meelees- 
factor 1,5x

Meelees- 
factor 2x
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Advertentietarieven Nieuwsbrief 
AARDAPPELWERELD EN POTATOWORLD

Bannertarieven 2023 (Aardappelwereld en PotatoWorld)
Prijs per plaatsing (exclusief btw)

Aantal plaatsingen in euro's

1 x 3 x of meer 6 x of meer 12 x of meer 24 x

€325,- p.p. €300,- p.p. €275,- p.p. €250,- p.p. €200,- p.p.

Afmeting: 1200 x 200 Breed x hoog (pixels) Aanleveren als: GIF of JPG

Advertorialtarieven 2023 (Aardappelwereld en PotatoWorld)
Prijs per plaatsing (exclusief btw)

Aantal plaatsingen in euro's

1 x 3 x of meer 6 x of meer 12 x of meer 24 x

€375,- p.p. €350,- p.p. €325,- p.p. €300,- p.p. €250,- p.p.

Titel: max. 50 tekens (inclusief spaties)         Tekst: max. 400 tekens (inclusief spaties)         Afbeelding: 200 x 200 pixels

1200 x 200 pixels

Advertorial
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Nieuwsbrief uitgaven 2023
AARDAPPELWERELD EN POTATOWORLD

Aardappelwereld magazine Nieuwsbrief uitgave 2023
Maand Uiterlijke datum Verschijnings- Maand Uiterlijke datum Verschij nings-

inleveren kopij datum inleveren kopij datum

januari 1 28 december week 1 juli 1 05 juli week 28
januari 2 11 januari week 3 juli 2 19 juli week 30
februari 1 25 januari week 5 augustus 1 09 augustus week 33
februari 2 08 februari week 7 augustus 2 23 augustus week 35
maart 1 22 februari week 9 september 1 06 september week 37
maart 2 08 maart week 11 september 2 20 september week 39
maart 3 22 maart week 13 oktober 1 04 oktober week 41
april 1 05 april week 15 oktober 2 18 oktober week 43
april 2 19 april week 17 november 1 01 november week 45
mei 1 03 mei week 19 november 2 15 november week 47
mei 2 17 mei week 21 december 1 06 december week 50
juni 1 07 juni week 24 december 2 20 december week 52
juni 2 21 juni week 26

PotatoWorld magazine Newsletter uitgave 2023
Maand Uiterlijke datum Verschijnings- Maand Uiterlijke datum Verschijnings-

inleveren kopij datum inleveren kopij datum

januari 18 januari week 4 juli 12 juli week 29
februari 15 februari week 8 augustus 16 augustus week 34
maart 15 maart week 12 september 13 september week 38
april 12 april week 16 oktober 11 oktober week 42
mei 10 mei week 20 november 08 november week 46
juni 14 juni week 25 december 13 december week 51

Sign up for the  
free PotatoWorld  

Newsletter

Meld je aan voor de  
gratis Aardappelwereld 

Nieuwsbrief 
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Logo Banner (Aardappelwereld en PotatoWorld)
Prijs per plaatsing (exclusief btw)

Prijs per maand in Euro's Formaat

1 maand 3 maanden 6 maanden 12 maanden Breedte x Hoogte

€ 400,00 € 375,00 € 350,00 € 300,00 400 x 240 pixels

Advertentietarieven Website 
Aardappelwereld.nl | Potatoworld.eu

Large Banner (Aardappelwereld en PotatoWorld)
Prijs per plaatsing (exclusief btw)

Prijs per maand in Euro's Formaat

1 maand 3 maanden 6 maanden 12 maanden Breedte x Hoogte

€ 850,00 € 825,00 € 800,00 € 750,00 1200 x 240 pixels

1200 x 240 pixels

400 x 240 
pixels

Logo banner

Large banner
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Vacatures
Aardappelwereld.nl/vacatures | Potatoworld.eu/vacancies

Ontmoet ons Live!
Aardappelwereld.nl/evenementen | Potatoworld.eu/events

Met een sterke positionering en grote dekking in de sector zijn onze kanalen een 
uitstekend podium om uw vacature uit te zetten. Dit kan zowel online op onze 
website of in de nieuwsbrieven als in onze vakbladen, of gecombineerd.

Vacature

Vacature
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Verkrijgbaar in onze webshop
Voor afname van grote aantallen voorzien wij u graag van een scherpe offerte.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze salesafdeling via krabbendam@aardappelwereld.nl
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De aardappel  
De aardappel is onmisbaar in wereldwijde 
voedselzekerheid en in evenwichtige voeding. 
Deze oude, zeer gezonde en voedzame knol 
is een van de drie meest geteelde en gegeten 
voedingsmiddelen wereldwijd. Het belang 
ervan neemt toe omdat de productie ervan 
sneller groeit dan de wereldbevolking. De 
aardappel speelt een belangrijke rol in de 
voedselvoorziening als basisvoedsel en als 
belangrijke groente. Het gewas gebruikt 
hulpbronnen doelmatig en wordt meer en meer 
gewaardeerd als een wereldwijd verhandeld en 
verwerkt gewas.

Het Aardappelhandboek   
Het Aardappelhandboek brengt aardappelkennis 
samen geschikt voor de praktijk, cursus en 
studie. Het is een naslagwerk voor iedereen 
die actief of geïnteresseerd is in aardappel. 
Het boek begint met de mens die aardappelen 
consumeert, er economische waarde mee creëert 
en er organisaties over opzet. Vervolgens gaat 
het boek in op onderdelen van de plant zelf, haar 
groei en het gebruik van hulpbronnen en hoe 
zij zich verdedigt tegen ziekten en plagen. De 
genetica en fysiologie van het uitgangsmateriaal 
spelen een centrale rol, evenals bodem, weer 
en klimaatverandering. Het boek eindigt met 
de ingrepen en de organisatie die komen kijken 
bij high- en low-tech teelt en bewaring van het 
gewas.

De auteur   
Professor Anton J. Haverkort, gevestigd 
in Wageningen woonde, werkte en reisde 
veelvuldig in talrijke landen op alle continenten. 
Als aardappelwetenschapper analyseerde hij 
een breed scala aan productieomgevingen en 
teeltpraktijken. Hij is betrokken bij onderzoek en 
ontwikkeling, vanaf het moleculair genetische 
tot het systeemanalytische niveau en adviseert 
menige beleidsmaker van bedrijfsleven en 
overheden.

Anton J. Haverkort 

Omslag_DEF_PRINT_aangepast.indd   2 267//18   11:35

Mitose 2n=4

Cel in rust, Chromosomen zijn 
verdubbeld, en 

bestaan nu uit twee 
chromatiden, 

Chromosomen in 
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The Potato 
The Potato is indispensable in global food 
security and in balanced diets. This ancient, very 
healthy and nutritious tuber is one of the three 
most cultivated and eaten global nourishments. 
Its importance grows with its production 
increasing faster than the global population. 
The potato plays a key role in the food supply 
as a staple food and as a major vegetable. It 
uses resources efficiently and is more and more 
sought after as a globally traded and processed 
crop. 

The Potato Handbook  
The Potato Handbook brings together potato 
knowledge suited for practice, training and 
study. It is a reference work for all active or 
interested in potato. The book begins with people 
who consume potatoes, create economic value 
and set up related organizations. Next, details 
are supplied on the plant itself, its growth and 
resource use and how its defends itself against 
diseases and pests. The genetics and physiology 
of its propagation material play a central role 
as do soil and weather and climate change. 
The book concludes with the operations and 
organization involved in high- and low-tech 
cultivation and storage of the crop. 

The Author  
Professor Anton J. Haverkort, a Wageningen 
resident in the Netherlands lived, worked  and 
traveled extensively in numerous countries at 
all continents. As a potato scientist he analyzed 
a wide range of production environments and 
cultural practices. He is involved in research 
and development ranging from the molecular 
genetics to the systems analytical level and 
widely advises policymakers of industries and 
governments
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Bestel nu in onze webshop www.aardappelwereld.nl/webshop of scan deze QR-code. 



Contact

Onze samenwerking start of vervolgt hier

Aardappelwereld BV biedt een scala aan 
mogelijkheden om uw bedrijf, product en/of  
dienst te profileren in de nationale en internationale 
aardappelsector. Dankzij alle advertentiemogelijkheden 
die wij in deze mediabrochure presenteren, kunt u zich op 
ons uitgebreide platform op een crossmediale manier onderscheiden.

Wilt u ook profiteren van ons crossmediale platform en netwerk? Neem dan contact 
op met de advertentie-acquisiteur van Team Aardappelwereld: Jeroen Krabbendam. 
Wilt u weten welke manier van adverteren bij u past? Laat Jeroen u dan adviseren 
voor een slimme combinatie van onze crossmediale advertentiemogelijk heden, met 
een advertentiepakket op maat. Ook bij vragen of voor een vrijblijvende offerte is hij 
u graag van dienst.

Ook Jeroen is crossmediaal bereikbaar: u kunt hem bellen tijdens kantooruren via 
+31 (0)70 358 93 31 of een mail sturen naar krabbendam@aardappelwereld.nl. 
Daarnaast staat het u vrij om Jeroen uit te nodigen op uw locatie en bent u van harte 
welkom op ons kantoor in Den Haag.

Bel Jeroen
+31 (0)70 358 93 31

Bezoek Jeroen
Van Stolkweg 31

2585 JN, Den Haag

E-mail Jeroen
krabbendam@aardappelwereld.nl



Aardappelwereld BV 
Postbus 84102
2508 AC Den Haag
Tel. +31 (0)70 358 93 31

www.aardappelwereld.nl
redactie@aardappelwereld.nl 

www.potatoworld.eu   
info@potatoworld.eu 

Jaap Delleman BSc
Hoofdredacteur/Directeur
delleman@aardappelwereld.nl

Jeroen Krabbendam
Advertentie-exploitatie
krabbendam@aardappelwereld.nl

Zindziwe Janse MSc
Journalist
janse@aardappelwereld.nl

Leo Hanse BSc
Journalist
hanse@aardappelwereld.nl

Desiree Schreur
Grafisch vormgever
schreur@aardappelwereld.nl


