T E E LT E N T E C H N I E K

Van gangbare naar biologische
pootgoedteelt: “niet makkelijker,
wel plezieriger”

Pootgoedteler Levinus Matthijsse uit Bant stapte
5 jaar geleden geleidelijk over van gangbare naar
biologische pootgoedteelt. Hij zag daar op dat
moment vooral een nieuwe uitdaging in. Inmiddels
omarmt hij die volledig. “Het plezier in en de waarde
ring voor het vak zijn toegenomen. Regelgeving,
zorgen en werkdruk zeker niet.” Ook ging de overstap
gepaard met een fikse financiering en een aanzien
lijke tijdelijke dip in inkomsten.
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E

en traditioneel NOP-polderbouw
plan, ingevuld met teelt van pootaard
appelen, suikerbieten, zaaiuien, tarwe en
deels luzerne. Dat was in 2014 de situatie
van de gangbare landbouw- en familie
onderneming die Matthijsse in vennoot
schap met zijn vrouw Maria en met een
vaste medewerker in dienstverband
heeft. Na een bedrijfsovername, tien jaar
eerder, hebben ze gezamenlijk met veel
inzet en doorzettingsvermogen de land
bouwonderneming stap voor stap opge
schaald, met als hoofdactiviteit de teelt
van 45 hectare hoogwaardig klasse-S
pootgoed. De boel loopt dan helemaal op
rolletjes, niks meer aan doen, zou je zeg
gen. Maar dat is niet hoe deze polderon
dernemer in elkaar steekt. Voor

wat arbeid tekort voor het ploegwerk.
Twee dames uit de buurt, zeer ervaren in
het trekker rijden, met een eigen biolo
gisch akkerbouwbedrijf van 10 hectare
en deeltijdbanen, kwamen ons bij toer
beurt daarbij helpen. Naderhand kwa
men ze bij me met de vraag of ik er wat
voor voelde om voor hen een teelt van
biologische aardappelen op me te gaan
nemen.”
Tijd voor een andere richting
“Ja, dan ga je daar eens over nadenken
en zoek je naar informatie”, omschrijft
Matthijsse. “Zo heb ik bijvoorbeeld
enkele maanden daarna voor het eerst
de Biobeurs in Zwolle bezocht. Ook heb
ik onze eigen bedrijfsvoering een keer

“Straks ‘20 tonners’ aanschaffen om poters van
het land te halen, moeten we daar naartoe willen?”
Matthijsse is dan juist het moment waar
op het begint te kriebelen, zoals hij het
zelf omschrijft. “Ik had het idee, we ken
nen het kunstje nu wel, wat is de volgen
de uitdaging? Ik hou namelijk wel van
veranderingen, die bieden vaak nieuwe
kansen. Die heb je als ondernemer ook
gewoon nodig, al is het alleen al om het
plezier in je werk te houden. Wat de
nieuwe uitdaging precies zou moeten
zijn, wist ik op dat moment nog niet,
maar die kwam in dat jaar eigenlijk al bij
toeval voorbij. In het najaar kwamen we

Ook is het houtwerk en de transportbanden van
de sorteermachine vervangen, eveneens omdat
hier nog resten bewaarmiddel in zouden kunnen zitten.

grondig tegen het licht gehouden.
Daarbij kwamen een aantal factoren
voorbij die me er langzaamaan van
overtuigden dat het wellicht nog niet zo
gek zou zijn om tegelijkertijd ook met
het eigen bedrijf de stap naar biologi
sche teelten te gaan maken.” Als eerste
noemt Matthijsse de mooie bijkomstig
heid dat de vennootschap al een aantal
jaren achtereen met succes een aardig
areaal S-pootgoed van het ras Vitabella
teelt. Een sterk phytophthoraresistente
variëteit afkomstig van het kweek- en
handelshuis Plantera uit Marknesse
waar zowel biologische als gangbare
akkerbouwers rendabel tafelaardappe
len van kunnen telen. “Het ras is daar
naast ook nog eens fritesgeschikt, dus je
kunt hier in de afzetkanalen meerdere
kanten mee op. Dat had ik dus alvast
als een mooi begin”, lacht Matthijsse.
Wat hij echter ook had, maar dan als
negatieve factor, is een toename van aal
tjesbesmettingen in (potentieel) huur
land. En tegelijkertijd een alsmaar stij
gende huurprijs. Daarbij nemen de
transportafstanden naar de veelal steeds
verder gelegen betere huurpercelen
eveneens toe en daardoor ziet hij zich
genoodzaakt om op termijn te investe
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“We hebben bij de overstap gekozen voor
nieuwe schone kisten met dichte zijwanden. Ik
kwam erachter dat bij plaatsing voor de droogwand veel meer lucht door de poters ging dan
bij de kisten met latten”, vertelt Matthijsse.

ren in grotere machines. “Straks ‘20 ton
ners’ aanschaffen om poters van het
land te halen, moeten we daar naartoe
willen?, vroeg ik me hardop af.
Misschien was het een midlifecrisis”,
grap Matthijsse, “maar ik had toch meer
het gevoel dat het tijd was voor een
andere richting. Met de massa meegaan
is altijd makkelijker, maar dan mis je
onderscheid en dat is vaak de sleutel tot
meer winst.” Deze bedrijfseconomische
overweging is voor de pootgoedteler
niet zomaar uit de lucht gegrepen, gelet
op zijn studieachtergrond:
Internationale Handel aan de Hogere
Landbouwschool in Deventer en
Bedrijfskunde aan de HAS te Dronten.
Ook zijn eerdere werkervaring bij een
accountantskantoor ligt hier duidelijk
aan ten grondslag.
Nullen uit de nacontrole
“Om een lang verhaal kort te maken, in
het voorjaar van 2015 hebben we de
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stoute schoenen aangetrokken en hebben
we een derde van ons eigen areaal bij
Skal aangemeld voor de overstap naar
bio. Een voorzichtig begin, want ik had
het idee, als dit niet lukt kan ik altijd nog
terug. We beginnen met bietenteelt en
biologische tafel- en pootaardappelen.
Niet te moeilijk en dan zie we over een
of twee jaar wel of, hoe en in welke mate
we verder opschalen.” Dat was om uit
eenlopende redenen iets te voorzichtig
gedacht, moet Matthijsse achteraf beken
nen. “Zo hadden we in dat eerste jaar
2015 van de Vitabella zowel biologische
als gangbare pootgoedteelt op twee rela
tief dicht bij elkaar gelegen percelen.
Allebei van hetzelfde uitgangsmateriaal,
op dezelfde manier voorgekiemd en op
vrijwel gelijk tijdstip gepoot, ideaal voor
een vergelijking dus. Verschillen kwa
men al snel aan het licht. De bladkleur
van beide percelen liep bijvoorbeeld
totaal uiteen, biologisch was veel lichter
dan gangbaar. Ook de knollen toonden
verschillen, de schilkleur van de gangba
re poters was doffer dan van de biologi
sche.” Dit is volgens Matthijsse allemaal
terug te voeren op verschillen in wijze
van bemesten en gewasverzorging. Wat
uiteindelijk niet afweek, waren de hecta
re-opbrengsten en de keuringsresultaten.
“Zowel bij gangbaar als bio kwamen we
makkelijk aan dezelfde tonnen per bun
der en bij allebei kwamen nullen uit de
nacontrole op virus. Dat verraste me
enorm, ik had echt gedacht dat ik iets
zou moeten toegeven op kwaliteit en
opbrengst. Wat de voorzichtige overstap
ook met zich meebracht, is het gevaar op
fouten. Je gebruikt voor gangbaar nog
steeds de veldspuit en een misser is snel
gemaakt. Het was dus verstandiger om
sneller te schakelen en het jaar daarna
hebben we direct nog een derde aange
meld en in 2017 het resterende deel.”

de toch al niet veel op”, en hier kwam
extra luzerne en gras/klaver voor in de
plaats. “Belangrijk in de biologische teelt
is dat je bodemstructuur op en top is.
We hadden nog een perceel dat wel een
opknapbeurt kon gebruiken en dat heb
ben we gelijk maar aangepakt. Tevens
hebben we de suikerbietenteelt vaarwel

gezegd, ook uit het oogpunt van bodem
belasting. We moesten dat jaar wel eer
der afleveren, dus het saldo was ietsjes
lager dan gemiddeld. Alhoewel we van
in september geoogste bieten toch nog
19 ton suiker van een hectare haalden.
Door verkoop van quotum zagen we al
met al de inkomensderving ruimschoots

BOUWPLAN: VAN GANGBAAR NAAR BIO
Bouwplan gangbaar (tot 2015)
Gewas

Hectare

Opmerking

Pootaardappelen	  45		
			

(miniknollenteelt en klasse-S pootgoed)
(25 ha eigendom, 20 ha huur/pacht)

Suikerbieten	  15		

(volledige eigen mechanisatie)

Zaaiuien	  12		

(bewaar en afland-levering, eigen mechanisatie)

Tarwe/luzerne	  8		

(doel: bodemverbetering)

Deelbouw 	  40
Totaal

120

Bouwplan biologisch (vanaf 2015)
Gewas

Hectare 		

Opmerking

Pootaardappelen	  15 (eerste jaar)
	  20 (na 4 jaar)

(miniknollenteelt en klasse-S pootgoed)
(15 ha eigendom, 5 ha huur/pacht)

Tafelaardappelen	   8 		

(Vitabella, op percelen met gering aaltjesprobleem)

Gele zaaiuien	  8
Spinazie	  16		

(deels dubbelteelt)

Sperziebonen	  9		

(na witlof i.v.m. 95 procent opslagbestrijding)

Witlofpennen	 9
Winterwortel	 4,5
Wortelpeterselie 	  4,5
Pompoen	  4,5		

(bewaring, levering eind januari, samen met 2 collega’s)

Suikermaïs	 4,5
Gras/klaver/luzerne 	  16
Totaal

104

Bodemstructuur van groot belang
In korte tijd verandert dan ontzettend
veel, valt van Matthijsse te vernemen.
Zoals de beschikbaarheid van geschikt
huur- en pachtland, het bouwplan, het
arbeidsplaatje en het uitgaven- en
inkomstenpatroon. Het eerste jaar viel
het nog wel mee met de inkomsten.
Tarwe ging uit het bouwplan, “dat lever
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gecompenseerd.” Een grotere aderlating
was de teruggang in pootgoedareaal van
40 naar 15 hectare in het eerste echte bio
jaar 2017. “Dat scheelt niet alleen een
fors inkomen, maar brengt ook extra uit
gaven met zich mee. Zo hebben we alle
aanwezige kuubkisten in moeten ruilen
voor gloednieuwe. Ze waren allemaal
nog pico bello, maar daar hadden wel
poters ingezeten die behandeld waren
met chemische bewaarmiddelen.
Gelukkig kregen we nog goed geld voor
de inruil, maar er moest wel 40 euro per
kist bij voor de nieuwe. Daarbij hebben
we gekozen voor kisten met dichte zij
wanden. Dat komt omdat ik de eerste
bio-aardappelen in 2015 in uienkisten
heb opgeslagen. Ik kwam erachter dat bij
plaatsing voor de droogwand veel meer
lucht door de poters ging dan bij de kis
ten met latten. In diezelfde kisten kun
nen we dus ook uien bewaren. Ook heb
ben we het houtwerk en de transport
banden van de sorteermachine vervan
gen, eveneens omdat hier nog resten
bewaarmiddel in zouden kunnen zitten.”
Meer teelten, meer machines
“Doordat we vanwege de overstap veel
minder pootaardappelen zijn gaan telen,
kwam ook een deel van de bewaarruimte
vrij. Een van de schuren hebben we daar
op geschikt gemaakt voor uienbewaring.
Om biologische zaaiuien lang te kunnen
bewaren, is het van belang dat je een
goed geïsoleerde en gekoelde bewaring
hebt waarin je de temperatuur constant
kunt houden. Alleen dan kun je ze mini
maal tot eind april nog keihard afleve
ren. Om de schuur daarop aan te passen
hebben we nieuwe ventilatoren moeten
kopen en een nieuwe koelinstallatie. Al
met al goed voor een investering van
50.000 euro. Vanwege de teruggang in
het aardappelareaal en de noodzakelijke
verruiming van het bouwplan, hebben
we enkele teelten erbij gekregen. Dat zijn
witlof(pennen), conservenerwten, sper
ziebonen, spinazie, winterpeen en pom
poen. Als grondverbeteraar en voor pre
ventie en bestrijding van bodemziekten/
plagen kwamen hier eveneens de teelt
van luzerne, gras/klaver en wortelpeter
selie bij. Ook voor deze nieuwe en
bestaande omschakelteelten zijn de nodi

“In de biologische teelt ben je met een ingreep altijd te laat, en dat kost pas echt geld. Daarom
staan in het groeiseizoen de machines voor onkruidbestrijding altijd 100 procent gebruiksklaar”,
aldus Matthijsse.

ge machines aangeschaft als een wiedeg,
wiedbed, schoffel, schijveneg en een
strokenbrander, vertelt Matthijsse. “De
strokenbrander gebruiken we zowel in
de aardappelen als in witlof en wortelen
om onkruid op de rugplateaus weg te
branden. Later is daar nog een volvelds
brander voor loofdoding in aardappelen
en onkruidbestrijding voor zaaibedberei
ding en/of vlak voor gewasopkomst bij
gekomen. Ook hebben we een Ecoridger
gekocht, een noodzakelijk werktuig als
onkruidbestrijder in aardappelen.”
Eveneens bleek een extra beregenings
haspel nodig voor teelten als spinazie en
sperziebonen. Dat vroeg vervolgens weer
om een zwaardere trekker, wat resulteer
de in de aanschaf van een nieuwe Valtra
met 180 pk motorvermogen.
Extra kosten en arbeid
Wanneer je de overstap van gangbaar
naar biologisch maakt, brengt dit niet
alleen extra kosten in gebouwen en
mechanisatie met zich mee, maar ook
extra arbeid. Onkruidbestrijding is de
meest tijdrovende, weet Matthijsse
inmiddels. “Daar moet je niet op bezui
nigen en dat doe ik dan ook beslist niet.
In de gangbare teelt kun je met de veld
spuit ingrijpen wanneer het met onkruid
uit de hand dreigt te lopen. In de biolo
gische teelt ben je met een ingreep altijd
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te laat, en dat kost pas echt geld. Daarom
staan in het groeiseizoen de machines
voor onkruidbestrijding altijd 100 pro
cent gebruiksklaar en benutten we elk
uurtje dat we even geen ander werk heb
ben voor deze taak. Met als resultaat dat
onze kavels zelfs schoner zijn dan toen
we nog gangbaar teelden. Dat gaat even
eens op voor de (poot)aardappelteelt. Al
één week na het poten bewerken we de
ruggen met de wiedeg en direct daarna
frezen we de ruggen op. Tussen deze
definitieve rugopbouw en de plantop
komst eggen we nog twee keer met de
wiedeg, allebei gevolgd door aanaarden
met de Ecoridger.”
Phytophthora geen probleem
“Phytophthora hoeft geen probleem te
zijn, in tegenstelling tot wat nog veel
gangbare telers denken die over willen
stappen. Wel van belang zijn goede con
tacten en een geregelde afzet. Je moet
een uitgebreid netwerk in de biologische
sector hebben, zowel om de juiste gewas
sen te telen als om deze verkocht te krij
gen. Wij hadden het voordeel dat we al
een resistent ras als Vitabella in onze
gangbare pootgoedteelt hadden. Voor
risicospreiding heb je er meer nodig en
die zijn erbij gezocht. Bij Den Hartigh uit
Emmeloord kende ik Wiebe de Jong al
van de periode dat hij als NAK-
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keurmeester werkzaam was. Tijdens een
van onze ontmoetingen heb ik hem
gevraagd naar een geschikt resistent ras
en sindsdien hebben we de Connect
erbij. Met het handelshuis Meijer uit
Rilland doen we als familiebedrijf al
sinds 1969 zaken. Zij hadden lange tijd
geen biologisch ras, maar sinds 2 jaar
hebben ze de Acoustic. Daarvan telen we
nu ook uitgangsmateriaal.” Matthijsse
teelt inmiddels van deze drie rassen
miniknollen en daaruit klasse-S poot
goed. “De teelt van miniknollen kenden
we al en we zijn dus bekend met het
telen van kleine perceeltjes. Het loopt
inmiddels zo voorspoedig dat we al van
15 naar 20 hectare pootgoedteelt zijn
gegaan, allemaal S’en inclusief miniknol
len.”
Leermomentjes
Dat het in de overstap voorspoedig gaat,
wil volgens Matthijsse niet zeggen dat er
geen leermomentjes en kleine tegenval
lers zijn. “Gelet op virusaantastingen
gaat het hartstikke goed, we scoren tot
nu toe alleen nullen in de nacontrole.
Dat heeft ook te maken met de biologi
sche teeltwijze. Je vervroegt de teelt met
voorkiemen, je start eerder met loofdo
ding met het oog op Phytophthora – en
dat is dus net zo vroeg als we vroeger in
gangbaar ook deden – en we doden het
loof met een brander en dat voorkomt
nagroei. Een kleine tegenslag die we in
het voorbije jaar wel voorbij hebben zien

komen, is de hitte. Vitabella-knollen kun
nen daar slecht tegen. Gevolg is dat we
dit seizoen niet alles als S-materiaal zul
len gaan afzetten, en dat is dus een extra
kostenpost. Verder heb je te maken met
meer vervelling van de knollen tijdens
het oogsten, daar moet je alert op zijn.
Dat komt omdat je deze al rooit op het

de onkruidbestrijding. Wat wel aardig is
om te vermelden, is dat het voor ons niet
moeilijk is om arbeidskrachten te vinden.
We krijgen nu weer veel meer jeugd uit
de omgeving over de vloer die het leuk
vinden om mee te werken op een biolo
gisch bedrijf, vaak ook wel gestimuleerd
door het enthousiasme van hun ouders.

“In de gangbare teelt kun je met de veldspuit
ingrijpen wanneer het met onkruid uit de hand
dreigt te lopen. In de biologische teelt ben je met
een ingreep altijd te laat.”
moment dat ze nog niet helemaal afge
hard zijn. We kunnen ook niet behande
len tegen Rhizoctonia, dus je hebt wel
wat meer kans op lakschurft.”
Het werk neemt toe
Je kunt volgens Matthijsse rustig stellen
dat hij met de overstap naar bio zijn
nieuwe uitdaging heeft gevonden.
Vanzelf gaat het niet. Het werk, hij heeft
er geen hekel aan, neemt niet af, maar
eerder toe. “Vanaf 1 april tot eind sep
tember is er geen moment rust, heb ik
geen vakantie of vrije dag. Inmiddels is
ook meer vreemde arbeid nodig en heeft
de vof nu twee mensen in vaste dienst
plus meer losse arbeid, onder meer voor

En dat merken we ook, je krijgt als biolo
gisch teler meer positieve waardering.
Niet alleen van burgers, maar ook wel
van collega-boeren. Veelal verwachten of
vrezen ze vervuiling van de kavels bij
overstappers, maar die van ons zijn
schoner dan voorheen. En dat verrast.
Behalve meer arbeid kostte de overstap
ook meer geld. Grofweg gezegd waren
we een half miljoen aan investeringen
kwijt en misten we in de overgangsjaren
een half miljoen aan omzet. We gingen
immers terug van 45 naar 15 hectare
pootgoed, dat is een flinke aderlating.
Inmiddels hebben we van alle biologi
sche gewassen weer inkomen en is de
financiële omzet met 50 procent toegeno

Eveneens bleek een extra beregeningshaspel nodig voor teelten als

De aanschaf van een extra beregeningshaspel resulteerde in de aanschaf

spinazie en sperziebonen.

van een nieuwe Valtra met 180 pk motorvermogen.
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Nieuwe ventilatoren en een nieuwe koelinstallatie waren al met al goed voor een investering van
50.000 euro.

men ten opzichte van toen we nog gang
baar teelden. In de pootgoedteelt zitten
we eigenlijk met minder hectaren weer
op de omzet van toen we nog het dubbe
le hadden. Dat komt enerzijds omdat de
kosten niet hoger zijn. We hebben wel
meer uitgaven aan arbeid, maar geen uit
gaven meer aan middelen. Die twee kun
je tegen elkaar wegstrepen. Wel zijn de
prijzen een stuk hoger. Dat gaat ook op
voor de andere gewassen. We telen tafe
laardappelen vrij. Vorig jaar brachten ze
45 eurocent per kilogram op, dit jaar
loopt de afzet een stuk stroever. Met uien
was het net andersom. Daar vingen we
het eerste jaar 2,5 eurocent van, terwijl
de gangbare uien op hetzelfde moment
20 eurocent per kilogram opbrachten.
Dat kwam omdat we de afzet nog niet
goed in beeld hadden en de afzet ons
ook niet in beeld had. We waren nog een
vreemde eend in de bijt en je moet jezelf
eerst nog bewijzen. En net als vroeger
heb je weer veel meer te maken met ster
ke prijsschommelingen voor de vrije pro
ducten. Groenten zijn vaak contractteel
ten die wel meer opbrengen dan gang
baar. En we telen nu ook meer gewassen
die per kilogram meer opbrengen. Een
gewas als tarwe brengt te weinig op, dus
telen we liever een mengsel met gras,
klaver en luzerne, wat nog veel beter is
voor de bodem dan een graanteelt.

Al met al draaien we voor twee derde
van de oppervlakte waarmee we het
eerst omgeschakeld zijn al positieve cij
fers. Oh ja, en voor een teruggang in hec

Nog meer regelgeving
“Veel collega’s denken dat de regelge
ving in bio minder is, nou vergeet het
maar. Waar je vooral mee te kampen
hebt, zijn regels rondom mest. Grootste
knelpunt hierin is fosfaat. Het is ontzet
tend lastig om via dierlijke mest de
gewenste norm op peil te houden. Ik zou
graag meer fosfaatrijke vaste biologische
mest willen, maar die is lastig verkrijg
baar. Deels compenseren we dit met de
teelt van zoveel mogelijk grondverbete
raars als luzerne en grasklaver die we
ook proberen zo lang mogelijk op het
land te laten staan. Ja, bemesting is voor
ons eigenlijk de lastigste factor in de
overstap. Voor de rest is het een voordeel
dat we hier in een polder boeren waar
een gang naar bio niet al te ingewikkeld
is. Je hebt hier mogelijkheden voor afzet,
teeltbegeleiding, geschikte grond (met
ook wel wat mogelijkheden voor extra
huur/pacht) en beschikbaar zoet water,
vooral voor de groentegewassen en deels
ook voor de pootgoedteelt. Overigens
beregenen we de poters veelal tot begin

“Grofweg gezegd waren we een half miljoen aan
investeringen kwijt en misten we in de
overgangsjaren een half miljoen aan omzet.”
tareopbrengsten hoef je niet te vrezen.
Met de aardappelen halen we met bio
evenveel kilo’s van het land als gangbaar
en bij uien zijn de opbrengsten zelfs toe
genomen. Afgelopen jaar haalden we
65 ton netto bij de gele uien.”

juni, vooral om het gewas aan de gang te
krijgen. Later beregenen is nadelig voor
de kwaliteit”, weet Matthijsse uit erva
ring. ●
Leo Hanse

SCHIJF VAN 6
Op woensdag 19 augustus 2020 zal in Westmaas weer de alom
bekende Aardappeldemodag plaatsvinden. Het beursthema van deze
editie is ‘Voortgang aardappelsector draait om weerbaarheid’. Voor deze slogan is gekozen, omdat er de laatste jaren erg veel veranderingen op de aardappelsector afkomen.
Met een eigen ontworpen ‘schijf van 6’ wil de organisatie het thema samen met standhouders, verdiepende lezingen en activiteiten onder de aandacht van de bezoekers
brengen. Aardappelwereld zoekt alvast verdieping door elke schijf in deze en de komende uitgaven te behandelen. Dit keer is de schijf 2 ‘teelt’ uitgelicht.
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