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Ons eten kost onze planeet energie: de weg van grond tot 

mond is vaak lang en kost meer dan het eten zelf oplevert. 

Gedragsverandering is nodig, daarom is Piepr Revolutie 

gestart. Het doel: de aardappel haar glans teruggeven. Want 

de aardappel is laag in impact, voedzaam, veelzijdig én 

Nederlands trots.  

Piepr is een agentschap van boeren, merken en andere 

marktpartijen dat de aardappel weer op de kaart zet door 

bijzondere producten en recepten aan te bieden, direct van 

boer naar consument. Het bewustzijn wordt vergroot door 

persoonlijke verhalen over aardappelboeren en er wordt 

gewerkt aan initiatieven in educatie en voorlichting. Zo wordt 

de korte keten gepromoot en bestendigd.  

Piepr is een initiatief dat tot stand is gekomen door een 

coalitie van Fronteer, Mister Kitchen en Giant Leaps. Het 

initiatief wordt ondersteund door Rabobank Amsterdam, 

Schiphol, LTO Noord, Local2Local en project IDOLS*.  

Executive summary



!4

IDOLS*



!5

Wist je dat aardappels oorspronkelijk uit Zuid Amerika 
komen? De aardappel is een vast onderdeel van de 
Nederlandse eetcultuur. Maar ook in andere landen 

worden veel aardappels gegeten. Aardappelen zijn dan 
ook heel duurzaam, gezond en vooral.. lekker!  

Met Smaakmakers introduceren we aardappelgerechten 
van over de hele wereld om te laten zien wat een 

rijkheid de aardappel biedt met diverse smaken en 
bereidingen. Elke keer een nieuw gerecht én een nieuwe 

aardappel in de spotlight.

Ontdek wereldse smaken

PIEPR. DIVERS

Achtergrond IDOLS*

Increasing Demand by Offering LearningS

Het programma Increasing Demand by Offering LearningS is in het 

leven geroepen om de markt voor de culturele en creatieve sector te 

vergroten, door het ontwikkelen en professionaliseren van 

opdrachtgeverschap. 

IDOLS* is ontwikkeld om maatschappelijke uitdagingen en haar 

probleemeigenaren op een effectieve manier te verbinden met de 

creatieve en culturele industrie, en heeft betrekking op zowel de 

vraag- als aanbodzijde van de culturele en creatieve sector. Elk 

project begint met een complex multistakeholder vraagstuk van 

probleemeigenaren en een consortium van opdrachtnemers die aan 

het vraagstuk zal werken.
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Team 
Kilometervreters



De opdrachtgevers

!7

Rabobank  

• Barbara Baarsma 

• Eric Traa  

• Kees de Jonge 

Schiphol 

• Marleen Selten 

• Mike Boks  

LTO Noord 

• Nico Verduin  

De opdrachtnemers

Mister Kitchen 

• Daan Faber 

Giant Leaps 

• Laura Heerema 

Fronteer 

• Martijn Pater 

• Babke Hogenhuis 

• Tessa Werter 

• Alexandra Asperslag

Local2Local 

• Mark Frederiks
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Terugblik
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Terugblik
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Proces
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Piepr pilot 

Ontwikkeling van Piepr en testen van drie 

concepten
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Proces 
Stappen

Kick-off  

Proefrondje, kiezen drie ketens

Treehouse 

Co-creatie met externe experts hoe we Nederland 

aan de aardappel krijgen 

1

2

3

Conclusie meeting 

Keuze valt voor de aardappel

4

Consortium doet onderzoek naar Soja, Wei en de Aardappel 

Consortium onderzoekt de aardappel en bezoekt alle spelers in de 

keten tijdens de aardappeldag en recruit experts

Consortium creëert het agentschap Piepr inclusief drie concepten
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Piepr
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DE AARDAPPEL IS TERUG!
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Verschillende kenmerken van de 

aardappel maken hem zo waardevol: 

het is een goede bron van mineralen 

en vitaminen, laag in suikers, rijk aan 

vezels, kan veelzijdig gebruikt worden, 

verbruikt heel weinig water én groeit 

maar enkele luttele kilometers van ons 

vandaan. Dat maakt het ook 

Nederlands trots!

Waarom is de 

aardappel goud 

waard?
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Om op grote schaal impact te hebben moet een coalitie 

van producten en marktpartijen gezamenlijk de aardappel 

zijn glans weer terug gaan geven. De aardappel is een 

heel complex en rijk product wat te lang in de schaduw 

heeft geleefd. Het verdient een top positie in de 

schappen. Mensen weten het niet maar piepers zijn de 

toekomst. Duurzaam en voedzaam.

Piepr revolutie
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De grote wens - De aardappel verbindt 

De afstand tussen land en stad moet verkleind 

worden. Het kan niet langer zo. Het is niet tegen 

elkaar, maar mét elkaar. De een kan niet zonder de 

ander. Door de keten inzichtelijk te maken wordt 

bekend weer bemind. 

Het hogere doel - Voedsel voor iedereen 

Het kan niet zo zijn in Nederland dat de ene niets 

heeft en de ander alles. Nu is dat zo. Het mooie is 

dat iedereen aardappels eet. Het is groente 

nummer 1. Het is veelzijdig en een basis 

ingrediënt in iedere cultuur. Wij gaan zorgen voor 

het voeden van de minder bedeelden in de 

samenleving.
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Om mee te doen met ‘Piepr’ moet je betalen. 

Dit geldt voor merken, producten en retailers. 

Producenten verdienen er juist aan. Zij krijgen 

de marge die ze nu ontberen. Door Piepr te 

voeren geeft een bedrijf aan het beste voor 

te hebben met de aardappelsector. Piepers 

hervinden hun waarde.

Een label met 

verdienmodel

Arwin Bos, foto Trouw
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Rassen, producten, boeren 

worden gekoppeld aan bedrijven 

en afnemers. Piepr identificeert 

hier zelf kansen en is tegelijkertijd 

toegankelijk voor alle spelers in de 

keten. Het is een marktplaats voor 

innovatie en smaak ontwikkeling. 

Het is dé plek waar de aardappel 

zichzelf opnieuw uitvindt.  

Een co-creatief 

agentschap
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De belofte - Aardappel 3.0 

Weg met de oude aardappel. Consumenten gaan 

de aardappel herontdekken. Van friet innovaties 

tot nieuwe bezorg opties. Van aardappel mixen tot 

gratis zakken iedere maand. Een veelheid aan 

innovaties gaat de consument bereiken. Van de 

binnenstad tot de buitenwijk. Piepr is er.

De behoefte - Sterke coalitie met snelle innovaties 

Ook de pieper moet agile worden. Met een sterke 

achterban worden verschillende nieuwe complete 

product- en keten innovaties opgezet. De sterksten 

zullen overblijven. Er wordt gebruik gemaakt van 

bestaande platformen en relaties. Innovators worden 

aan elkaar gekoppeld. 

foto NRC
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CONCEPTEN
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Piepr Divers
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Piepr Divers
Resultaat 

Hoe draagt dit bij aan Revolutie/Kortere keten/ 

Oplossing onwetendheid 

Door het aanreiken van meer inspiratie, recepten en 

smaakmakers, breiden we de mogelijkheden uit van en liefde 

voor de pieper. Zo blijven er meer (iets) kilo’s Dutch carbs hier 

op eigen bodem. Er verdwijnen er al genoeg naar verre 

windstreken. 

Doelgroep 
Voor wie is het idee?  

De doelgroep is zo breed als de mogelijkheden: van Boeren voor 

Buren tot geoefende thuiskok en van gemiddeld gezin tot drukke 

single. De fool-proof recepten blinken uit in zowel eenvoud als 

verleiding tot iets nieuws. 

Aanpak 
Hoe verloopt de marketing/sales/distributie? 

Het vinden van een merk- of producteigenaar voor de box is 

primair en cruciaal voor het (lange termijn) slagen ervan. Dit 

kan een onafhankelijke partij/ondernemer zijn, een 

productschap of een samenwerkingsverband van 

belanghebbende. Kilometervreters kan als strategisch en 

culinair communicatiebureau hiervan in dienst treden. 

Partners 

Wie hebben wij nodig? 

Voor achtergrond en recepten is een food design bureau nodig dat 

bedreven is in culinaire communicatie voor een breed publiek. Voor 

de bijgesloten smaakmakers is een kruidenmix-bedrijf een logische 

partner. 

Testcase 
Hoe gaan we dit testen? 

We zien twee routes om te testen. Ten eerste zouden we sec 

kunnen aansluiten bij Boeren voor Buren, aangezien dit reeds 

loopt. Dat kan in de hele keten (van boer tot buur) maar ook in 

het eerste deel (van boer tot box). In het laatste geval worden 

doelgroep en verspreidingsmogelijkheden een stuk ruimer: van 

school tot retailer en van webshop tot particuliere bezorging. 

Propositie 

Wat is het idee?  

In de doos of zak aardappelen sluiten we inspiratie, simpele, 

multiculinaire receptuur, een braadzak en smaakmakers bij. Zo 

vergroten we het pieper-palet aan smaken en bereidingen. Van 

frittata of huzarensalade tot Franse soep of massaman curry.  
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Piepr’s Delight
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Resultaat 
Hoe draagt dit bij aan Revolutie/Kortere keten/ 

Oplossing onwetendheid 

We brengen bijzondere lokale aardappelsoorten onder de 

aandacht bij culinaire snobs uit de randstad. Voor hen opent 

er ineens een bijzondere aardappelwereld haar deuren. 

Hierdoor leert de elite over de ingewikkelde DNA van de 

aardappel en zijn variëteit aan smaken en kleuren.  

Doelgroep 
Voor wie is het idee?  

De culinaire randstedeling met een grotere portemonnee met (nog) 

weinig liefde voor aardappelen.  

Aanpak 
Hoe verloopt de marketing/sales/distributie? 

Het krat sluit zich aan bij het supportyourlocalsnl platform. Via 

dit platform en kanalen word de box aangeboden. Daarnaast 

promoten de boeren en alle organisaties van het 

Kilometervreters project het krat. Sales verloopt via one sales 

point, via betaalverzoeken kan er betaald worden. De 

distributie verloopt via studenten die de kratten inpakken bij 

de teler en vervolgens langsbrengen.   

Partners 
Wie hebben wij nodig? 

Telers van bijzondere aardappelsoorten 

Supportyourlocalsnl platform 

Designer voor foto’s boeren/design 

Bekende foodies die per aardappelras een recept bij de box bedenkt

Studenten om de kratten rond te brengen en in te pakken  

Van Gogh

Testcase 
Hoe gaan we dit testen? 

We testen dit concept via ons eigen netwerk (veel culinaire 

randstedelingen) mbv een Google Form of Google website 

waarin het concept, look & feel, prijs wordt weergegeven.   

Propositie 
Wat is het idee?  

Een prachtige, sjieke krat thuisbezorgd met de meest bijzondere 

aardappelrassen van eigen Nederlandse bodem die op dat moment 

geteeld worden. Inbegrepen zit een foto en verhaal van de boer. 

Inclusief informatie over wat de beste manier is om deze klaar te 

maken. Instagram tussen Kunst en Quarantaine: er zijn veel 

beroemde schilderijen met aardappels gemaakt door Hollands-beste 

schilders; imiteer dit met de bijzondere aardappelrassen van de 

betreffende boer. 

Piepr’s Delight
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Piepr Direct
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Resultaat 
Hoe draagt dit bij aan Revolutie/Kortere keten/ 

Oplossing onwetendheid 

We brengen aardappels in een ‘jasje’ direct bij mensen thuis 

en vertellen het verhaal a la Tony’s.

Doelgroep 
Voor wie is het idee?  

Voor mensen die houden van lekker eten, nieuwe dingen en ook 

anderen willen verrassen met een kado.

Aanpak 
Hoe verloopt de marketing/sales/distributie? 

Mensen bestellen het super simpel on-line via een site. 

Er worden al heel veel appeltaarten door de brievenbus 

verkocht. 

Bezorgkosten: 4 euro 

Prijs: vanaf 10 euro 

Afmetingen: 3,2 dik incl verpakking x 26,5 x 38   

2 Pocaccias met olijfolie en tapenade 

Partners 
Wie hebben wij nodig? 

Leveranciers 

Bakkers 

Inpakkers (Molta?) 

Bezorgers 

On-line activatie partijen 

PostNL

Testcase 
Hoe gaan we dit testen? 

We laten mensen dit bestellen en maken het 

en sturen het op.

Propositie 
Wat is het idee?  

Thuisbezorgen van bijzondere nieuwe aardappelproducten. Deze 

kunnen ook bij andere kanalen gekocht worden uiteindelijk. 

Start idee: 

Pocaccia - heerlijk plat brood gemakt van meel en aardappel 

Onderdeel van een Italiaans snack pakket met olijfolie en Hollandse 

tomaten tapenade - maar dan makkelijk door je brievenbus.

Piers Direct a.k.a. Pocaccia
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Effect in de keten
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De Keten verkort door Piepr
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Korte 
Keten

Piepr verkort fysiek de keten door aardappelen 

direct van de boer naar de consument te 

brengen. We nemen de rol van verwerker en 

distributeur over.  

Daarnaast zet Piepr individuele boeren in de 

schijnwerpers, waardoor de binding tussen stad 

en ommeland sterker wordt omdat men een 

beeld krijgt van de mensen achter dit mooie 

Nederlandse product.  

De Keten verkort door 

Piepr
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Pilot



Materialen pilot
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Merk Website 3 concepten 3 labels inclusief verpakkingen  Instagram 

Het merk Piepr 

inclusief logo is 

ontwikkeld

De complete website 

piepr.org staat live 

met informatie, 

producten en boeren.

Er zijn 3 concepten 

daadwerkelijk 

ontwikkeld; Piepr Divers, 

Piepr Delight en Piepr 

Direct.

Piepr Divers

Piepr Delight

Piepr Direct

Voor elk van de concepten is 

een label ontwikkeld inclusief 

verpakking (receptenkaart, 

informatiekaart en sticker)

Piepr. Direct

POCACCIA

We stimuleren de korte keten met 
aardappelgerechten direct van de boer 

naar jouw brievenbus.

Een instagram pagina is 

ontwikkeld om het publiek 

op de hoogte te houden.

Van Gogh zag De aardappeleters als een meesterproef. 
Hij koos een moeilijke compositie om te bewijzen dat 

hij op weg was een goede figuurschilder te worden. Het 
schilderij moest de realiteit van het harde boerenleven 
verbeelden. De boeren gaf hij daarom grove gezichten 
en knokige werkhanden. Zo liet hij zien dat zij ‘met die 

handen die zij in den schotel steken zelf de aarde hebben 
omgespit en (...) dat zij hun eten zoo eerlijk verdiend 

hebben’. De boodschap van het schilderij was voor Van 
Gogh belangrijker dan correcte anatomie en technische 

perfectie. Hij was zeer tevreden met het resultaat.

Van Gogh zette boeren op het podium. En wij doen 
nu hetzelfde. Het boerenleven heeft niet stilgestaan, 

maar de essentie is onveranderd. Nog steeds wordt er 
hard gewerkt om (h)eerlijk eten te voorzien, voor heel 

Nederland. Daarbij gaat het ook bij aardappels niet om de 
perfecte vorm, maar om de smaak van het pure product.

Door Vincent Van Gogh

DE AARDAPPELETERS

Meer weten?  Ga naar piepr.org

Wist je dat aardappels oorspronkelijk uit Zuid Amerika 
komen? De aardappel is een vast onderdeel van de 
Nederlandse eetcultuur. Maar ook in andere landen 

worden veel aardappels gegeten. Aardappelen zijn dan 
ook heel duurzaam, gezond en vooral.. lekker!  

Met Smaakmakers introduceren we aardappelgerechten 
van over de hele wereld om te laten zien wat een 

rijkheid de aardappel biedt met diverse smaken en 
bereidingen. Elke keer een nieuw gerecht én een nieuwe 

aardappel in de spotlight.

Dit keer een Mexicaans tintje: Smokey Chipotle 
Ovenfriet. Super makkelijk en super lekker.

Ontdek wereldse smaken

PIEPR. DIVERS

Meer weten?  Ga naar piepr.org
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www.piepr.org
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Wist je dat aardappels oorspronkelijk uit Zuid Amerika 
komen? De aardappel is een vast onderdeel van de 
Nederlandse eetcultuur. Maar ook in andere landen 

worden veel aardappels gegeten. Aardappelen zijn dan 
ook heel duurzaam, gezond en vooral.. lekker!  

Met Smaakmakers introduceren we aardappelgerechten 
van over de hele wereld om te laten zien wat een 

rijkheid de aardappel biedt met diverse smaken en 
bereidingen. Elke keer een nieuw gerecht én een nieuwe 

aardappel in de spotlight.

Ontdek wereldse smaken

PIEPR. DIVERS

Learnings Piepr Divers

• Concept - vernieuwend en aantrekkelijk. Score: 4/5  

• Inzicht - nieuwe inzichten over de aardappel. Score: 

3,5/5 

• Bewustzijn korte keten - door Piepr ben ik bewuster 

geworden van de korte keten. Score: 3,25/5 

• Aardappel promotie - door Piepr wil ik vaker met 

aardappelen koken. 3,25/5.  

• Willingness to pay - welk bedrag zou u hiervoor willen 

betalen. Gemiddeld: 3,61 euro.  

Suggesties voor verbetering:  

Grotere porties, andere sauzen, het doel duidelijker naar 

voren laten komen. 



!35

Wist je dat aardappels oorspronkelijk uit Zuid Amerika 
komen? De aardappel is een vast onderdeel van de 
Nederlandse eetcultuur. Maar ook in andere landen 

worden veel aardappels gegeten. Aardappelen zijn dan 
ook heel duurzaam, gezond en vooral.. lekker!  

Met Smaakmakers introduceren we aardappelgerechten 
van over de hele wereld om te laten zien wat een 

rijkheid de aardappel biedt met diverse smaken en 
bereidingen. Elke keer een nieuw gerecht én een nieuwe 

aardappel in de spotlight.

Ontdek wereldse smaken

PIEPR. DIVERS

Learnings Piepr Delight

• Concept - vernieuwend en aantrekkelijk. Score: 4,1/5  

• Inzicht - nieuwe inzichten over de aardappel. Score: 

3,3/5 

• Bewustzijn korte keten - door Piepr ben ik bewuster 

geworden van de korte keten. Score: 3,6/5 

• Aardappel promotie - door Piepr wil ik vaker met 

aardappelen koken. 3,9/5.  

• Willingness to pay - welk bedrag zou u hiervoor willen 

betalen. Gemiddeld: 5 euro.  

Suggesties voor verbetering:  

Duidelijker het doel naar voren laten komen, vul het 

pakket aan met de overige ingrediënten, meer recepten.

hij op weg was een goede figuurschilder te worden. Het 

omgespit en (...) dat zij hun eten zoo eerlijk verdiend 

perfectie. Hij was zeer tevreden met het resultaat.

Van Gogh zette boeren op het podium. En wij doen 
nu hetzelfde. Het boerenleven heeft niet stilgestaan, 

hard gewerkt om (h)eerlijk eten te voorzien, voor heel 

perfecte vorm, maar om de smaak van het pure product.
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Wist je dat aardappels oorspronkelijk uit Zuid Amerika 
komen? De aardappel is een vast onderdeel van de 
Nederlandse eetcultuur. Maar ook in andere landen 

worden veel aardappels gegeten. Aardappelen zijn dan 
ook heel duurzaam, gezond en vooral.. lekker!  

Met Smaakmakers introduceren we aardappelgerechten 
van over de hele wereld om te laten zien wat een 

rijkheid de aardappel biedt met diverse smaken en 
bereidingen. Elke keer een nieuw gerecht én een nieuwe 

aardappel in de spotlight.

Ontdek wereldse smaken

PIEPR. DIVERS

Learnings Piepr Direct

• Concept - vernieuwend en aantrekkelijk. Score: 4,5/5  

• Inzicht - nieuwe inzichten over de aardappel. Score: 

4,5/5 

• Bewustzijn korte keten - door Piepr ben ik bewuster 

geworden van de korte keten. Score: 4/5 

• Aardappel promotie - door Piepr wil ik vaker met 

aardappelen koken. 4/5.  

• Willingness to pay - welk bedrag zou u hiervoor willen 

betalen. Gemiddeld: 4 a 5 euro per pocaccia.  

Suggesties voor verbetering:  

Foodcombinatie suggesties toevoegen, samenwerken 

met andere initiatieven. 
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• Piepr is in de volgende online media 

platformen genoemd: Marketing 

tribune, Marketing en Co en Duurzaam 

Ondernemen. 

• Piepr is op veel verschillende social 

media kanalen van boeren, stakeholders 

en merken genoemd. 

Piepr heeft veel media 

aandacht genoten
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Next steps
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Wist je dat aardappels oorspronkelijk uit Zuid Amerika 
komen? De aardappel is een vast onderdeel van de 
Nederlandse eetcultuur. Maar ook in andere landen 

worden veel aardappels gegeten. Aardappelen zijn dan 
ook heel duurzaam, gezond en vooral.. lekker!  

Met Smaakmakers introduceren we aardappelgerechten 
van over de hele wereld om te laten zien wat een 

rijkheid de aardappel biedt met diverse smaken en 
bereidingen. Elke keer een nieuw gerecht én een nieuwe 

aardappel in de spotlight.

Ontdek wereldse smaken

PIEPR. DIVERS

Piepr Parent: 

Om Piepr een succes te laten worden, zal er een 

duidelijke eigenaar of coalitie van eigenaren op 

moeten staan die het agentschap Piepr een (financiële) 

boost kan geven.  

Piepr Payoff: 

Het uitwerken van de onderliggende businessmodellen 

van de concepten is nodig. Ieder concept dient 

uiteindelijk zichzelf in stand te kunnen houden. 
  

Next steps voor Piepr
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