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Gemoedelijk, met een licht gespannen ondertoon. Zo laat de Aardappeldemodag in Westmaas editie 2018 zich het 
beste samenvatten. Tot ver na sluitingstijd bleef een grote groep standhouders en bezoekers nog even napraten, 
met als belangrijkste gespreksonderwerp: hoe gaan de gevolgen van de droogte uitpakken? Het evenement maak-
te zijn naam als belangrijke ontmoetingsplek voor de aardappelketen kortom weer helemaal waar. We zetten de 
hoogtepunten en het nieuws op een rij. 

Aardappeldemodag 2018:

droogteperikelen
in de ban van 

aardappelketen 
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Hoewel er voornamelijk bekende 
techniek draaide, trok de rooidemon-
stratie traditiegetrouw veel bekijks. 
Twee dagen voor de demodag was het 
6 hectare grote perceel Carlita nog even 
beregend, om het publiek niet te veel in 
het stof te zetten en de aardappelen met 
zo min mogelijk beschadigingen uit de 
grond te krijgen. Bedrijfsleider Marcel 
Tramper had het gewas begin augustus 
al doodgespoten, omdat de grillaardap-
pelen uit de maat dreigden te groeien. 
Best bijzonder, maar vanwege de bere-
gening en het lage tal verklaarbaar. Met 
aftrek van 0,9 hectare verzopen plekken 
– een erfenis van hevige buien in het 
voorjaar – komt Tramper uit op een 
gemiddelde opbrengst van 38 ton per 
hectare. Dat stemt hem gezien het sei-
zoen tevreden. 

Dankzij beregening komt de opbrengst 

van de Carlita’s op het rooidemoper-

ceel uit op 38 ton per hectare.

De waterschade van afgelopen voor-

jaar is op het perceel duidelijk terug 

te zien.
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AVR’s Lynx wagenrooier ‘summum van aardappelvriendelijkheid’
Onaangekondigd was er in Westmaas 
toch nog een heuse beursprimeur te vin-
den. AVR toonde er haar splinternieuwe 
wagenrooier, de Lynx genaamd, die de 
opvolger is van de Esprit. Het gaat om 
een compleet nieuwe machine, waarin 
AVR technieken heeft samengebracht die 
we voor een deel kennen van de grote 
zelfrijders. Zo kan de machine worden 
uitgerust met de Varioweb reinigingsmo-
dule; een combinatie van egelband en 
axiaalrollenset, waarbij je de axiaalrollen 
met een traploos instelbare bypassband 
kunt omzeilen, voor een minder agres-
sieve reiniging. Een andere optie is de 
CR-module; een combinatie van egel-
band en crossrollenset.
Gebleven is de keuze voor in lijn of in 
verstek rooien, waardoor er met brede 
banden naast de ruggen gereden kan 
worden. Anders dan de Esprit is de 
machine volledig hydraulisch aangedre-
ven. Daarvoor zorgen vier hydraulische 
pompen: twee loadsensing- en twee 
EP-pompen (elektronisch proportioneel), 
die iets directer reageren. Verder is de 
machine voorzien van extra grote wielen, 
voor een zo laag mogelijke bodemdruk 
en zo licht mogelijk trekken. Volgens 
verkoopleider Jos den Boer van AVR kan 
een trekker van 120 pk het werk doen. 
Wielaandrijving heeft de machine niet. 
De grote wielen, met links 650/65R30.5 
en rechts VF380/85R38 banden, moeten 
de machine ook onder natte omstandig-
heden bovenop houden.
Een volgende primeur voor de wagen-

rooier is een auto-
matische regeling 
van de kloppers. 
Aan de hand van 
de druk op de aan-
drijving past de 
machine de agressi-
viteit van de klop-
pers automatisch 
aan. Op het scherm 
in de cabine (met 
touchscreen) kan 
de chauffeur zelf 
aangeven hoe de 
waardes met elkaar 
moeten correspon-
deren. “Dat werkt 
enorm ontlastend”, 
zegt Den Boer daarover. “Het systeem 
reageert zo snel als alleen een ervaren 
chauffeur dat kan. Daardoor gaat zowel 
de kwaliteit van het werk als het comfort 
flink omhoog.” Een ander handigheidje 
van de boordcomputer is dat je de instel-
lingen van de matsnelheden en reini-
gingsintensiteit kunt opslaan. De instel-
lingen voor bijvoorbeeld ‘Frieslander 
droog’ kun je op die manier met een 
druk op de knop oproepen.
AVR ziet nog altijd kansen voor de 
wagenrooier, met name in Frankrijk, 
Groot Brittannië en Nederland. Bij ons 
zijn vooral pootgoedtelers in Noord-
Nederland nog altijd zeer van het princi-
pe gecharmeerd. “Mits je over goede 
chauffeurs beschikt, is de wagenrooier 
nog altijd het summum van aardappel-

vriendelijkheid, simpelweg omdat de 
aardappel zo min mogelijk van richting 
verandert”, zegt Den Boer. Ook over de 
overgang naar de 95 cm brede afvoer-
band is goed nagedacht. Vanaf de axiaal-
rollen komen de aardappelen eerst op 
een dwarsbandje en vallen dan pas in de 
elevator. Dat is de meest zachte over-
gang. De elevator kan vervolgens aan 
twee zijden afleggen; links of met de ele-
vator horizontaal tussen rug 7 en 8. 
Actieve zijwanden en zachte bekleding 
maken ook de elevator aardappelvrien-
delijk. In een kipper tot 315 cm schot-
hoogte kan de arm nog op de bodem 
komen. De prijs van de machine 
bedraagt 135.000 euro.

Een van de opties is de Varioweb; een traploos instelbare reinigingsmodule. De Lynx wagenrooier is een volledig hydraulisch aangedreven machine.
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Dewulf toont Field Loader 
overlaadcombinatie in actie

Snel verplaatsen is geen enkel probleem 
met de Field Loader. Een optionele 
gestuurde as maakt de 11 meter lange 
machine extra wendbaar. Op het veld is 
de machine binnen een paar minuten 
klaar voor gebruik. De combinatie is ver-
der voorzien van vijf stevige hydrauli-
sche steunpoten, die zorgen voor de 
benodigde stabiliteit. Een geïntegreerde, 
zwenkbare afvalband zorgt ervoor dat 
grond en afval gemakkelijk naar de 
gewenste plek worden afgevoerd. De 
machine kent een vanaf-prijs van 150.000 
euro. Inclusief alle opties, zoals de gene-
rator, de gestuurde as, diverse verlich-
ting en extra afvoerbandjes bij de leesta-
fel, komt hij in totaal op 195.000 euro.

Op het overlaadterrein achter de proef-
boerderij was de Field Loader 240 van 
Dewulf voor het eerst in actie te zien. De 
compacte bouw van het verplaatsbare 
overlaadstation kwam daar meteen goed 
van pas. Dewulf had tot dusver nog geen 
verplaatsbare overlaadcombinatie en 
mikt met de machine op de grotere 
telers, die vanaf het veld aardappelen of 
uien verladen naar de fabriek, of die een 
schoner product naar huis willen bren-
gen en tegelijkertijd veld- en wegtrans-
port willen scheiden. De compacte 
machine kan volgens de fabrikant 150 
ton product per uur verladen en is voor-
zien van een vierdelige afvoerelevator 
met een extreem groot zwenkbereik, van 
120 graden (60 naar links, 60 naar 
rechts). De grote aandrijfwielen boven in 
de afvoerelevator zorgen voor vlot los-
sen, ook onder minder gunstige omstan-
digheden. Was de machine in Westmaas 
aangesloten op het net, in het veld zorgt 
een optionele, geluidsarme dieselgenera-
tor (maximaal 80 dB) voor de aandrijving 
van het geheel. De bunkervloer en de uit 
tien rollen bestaande reinigingsunit zijn 
bekend van de MH-stortbunkers, en 
staan garant voor een constante product-

stroom en grote capaciteit. De opening 
tussen de rollen is elektrisch instelbaar. 
Een leestafel achter op de machine biedt 
plaats aan twee personen.

Belchim houdt het hoofd koel

Hoewel Belchim 
over aanloop toch 
al niet te klagen 
had, deed de inge-
huurde ijscoman 
daar nog een 
schepje bovenop. 
Regelmatig ston-
den er lange rijen 
op de stand van 
de Belgische 
gewasbescher-
mingsfirma. Veel 
gesprekken rond 
het demoveld gin-
gen over de loof-
doding. Belchim blijft zoeken naar 
alternatieve strategieën, onder andere 
in de vorm van haar nieuwe middel 

Beloukha, maar kan een kant-en-klare 
oplossing voor het wegvallen van 
Reglone nog niet leveren. 
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Nedato: ‘Vuistregels kunnen dit jaar overboord’
Wat rij je straks in de schuur? Ook op de 
stand van Nedato gingen de gesprekken 
uiteraard over de gevolgen van de 
droogte. Van alle kleigebieden komt het 
zuidwesten van Nederland er dit jaar het 
meest bekaaid vanaf. “Waar beregend 
kon worden, is uiteraard met man en 
macht beregend. Maar problemen met de 
kwaliteit waren dit jaar nauwelijks te 
voorkomen”, stelt teeltadviseur Hanja 
Slabbekoorn vast. Ook op veel beregende 
percelen heeft inductie van doorwas 
plaatsgevonden. Het leidt niet overal tot 
problemen, maar de schaal is ongekend, 
volgens Slabbekoorn. “Ook in rassen die 
niet als doorwasgevoelig bekendstaan, 
komen we het tegen. Wat dat betreft 
kunnen dit jaar alle vuistregels over-
boord. We passen dan ook op met het 
geven van algemene adviezen. Ieder per-
ceel beoordelen we afzonderlijk.” 
Ze maken het bij Nedato niet mooier dan 
het is. Samen met haar collega’s Arjan 
van Dijk (m) en Davey Hitzerd (r) heeft 
Slabbekoorn van drie rassen, Agria, 
Fontane en Melody, het grootste tafelras 
van Nedato, verschillende monsters op 
een rij gezet, met hier en daar ernstige 
vormen van doorwas. In de Melody valt 
het nog mee. “Op opgevende grond, waar 
soms niet eens beregend wordt, zien we 
in verschillende rassen een redelijk goede 
opbrengst. Het betaalt zich dit jaar uit als 
de bodem op orde is”, aldus Slabbekoorn. 
Ze schat dat in het gebied waarin Nedato 
actief is, ongeveer 80 procent van de tafe-
laardappelen en ruwweg de helft van het 
areaal aardappelen voor de verwerkende 
industrie beregend kan worden.
De coöperatie greep de Aardappel demo-
dag ook aan om met sectorgenoten van 
gedachten te wisselen over de kansen 
van alternatieve rassen. Op de stand 
stonden verschillende bakken met rassen 
die in beproeving liggen. “We laten zien 
waar we mee bezig zijn. Kijk hier bij-
voorbeeld de Mozart. Een mooie tafe-
laardappel, maar je moet hem afslachten 
vanwege de maat. De Mozart wordt tot 
70 millimeter verpakt, daardoor geeft het 
ras snel hergroei. Daarnaast ligt de 
Camel, een ras met een intensere kleur, 

minder hergroei en die sneller huidvast 
is. Of neem de Carlita, die hier vandaag 
op het demoterrein gerooid wordt. Een 
prima grove aardappel voor de grill, 
maar niet langer dan de kerst te bewa-
ren, want de schil is dan niet altijd even 
mooi meer. Vandaar dat we ook kijken 

naar de Tyson, die op deze eigenschap-
pen beter scoort.” Natuurlijk hebben ook 
de alternatieve rassen hun mitsen en 
maren. Om bij het thema van de dag aan 
te sluiten: het is typisch iets waar alleen 
door samenwerking in de keten de juiste 
afwegingen kunnen worden gemaakt.

Kleine jongens komen voor grote machines

het mooiste vinden, hoeven ze niet lang 
na te denken. “Grote machines. Vooral 
de rups-Fendt vinden we mooi.”

De broertjes Koos en Derk (l) Buijs 
mochten vandaag met hun vader en 
opa mee naar Westmaas. Ze komen 
‘van Flakkee’. Gevraagd naar wat ze 
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‘Heel veel vragen over inzet MH’

Zowel bij Certis als hier bij Arysta meldden zich veel telers met vragen over de 
inzet van MH. De spruitremmer is dit jaar uitzonderlijk vaak toegepast, bevestigt 
crop manager Leen Struik, een keuze waarbij de nevenwerking van het middel op 
doorwas uiteraard een belangrijke rol heeft gespeeld. De inzet van de spruitrem-
mer liet zich dit groeiseizoen erg moeilijk timen, als er al een goed moment voor 
was. “De omstandigheden begin augustus waren vaak simpelweg te warm. Als het 
gewas stilvalt, dan is er geen transport en valt het effect van de behandeling 
tegen”, zegt Struik. “Sommige telers hebben op dat moment gegokt op een omslag 
in het weer en de timing zo dicht mogelijk op een watergift toegepast, hopend op 
voldoende opname. Andere hebben nog een paar weken gewacht met de bespui-

ting. Het resultaat zal hoe dan 
ook wisselend zijn, want de 
vitaliteit van het gewas viel 
gewoon tegen. Maar ja, wat 
moet je? Telers staan met de 
rug tegen de muur. Je doet wat 
je kunt.” Op de vraag van een 
bezoeker of twee keer spuiten 
bedrijfszekerder is, antwoordt 
hij ontkennend. “Het advies is 
en blijft te allen tijde drie tot 
vier weken voor de oogst, in 
de volle dosering.”

‘Vijfwieler heeft lengte om bak op te bouwen’
Je kon er bijna letterlijk niet omheen: de 
zelfgebouwde zelfrijdende overlaadwa-
gen van loonbedrijf Hack uit Kruisland, 
op de stand van Ploeger. Helaas voor het 
publiek kwam de Overload niet in actie in 
Westmaas, maar een aandachtstrekker 
was de machine alsnog. Volgens Eric 
Driessens, verkoopleider bij Ploeger, is 
het niet aannemelijk dat Ploeger ooit een 
dergelijke machine in productie neemt. 
“Te specialistisch en te duur. In deze 
opzet zou de machine al gauw een half 
miljoen euro moeten kosten.” Wat 
Driessens zich wel kan voorstellen is, nu 
Ploeger behalve een driewieler ook een 
vijfwieler in het pakket heeft, dat loon-
werkers die uitrusten met een losse over-
laadmodule. “Een vijfwieler heeft vol-
doende lengte en het is een mechanisch 
aangedreven machine. Buiten het mestsei-
zoen, zou je prima de tank eraf kunnen 
halen en deze vervangen door een bak. 
Dat is meteen een heel andere rekensom.” 

Realtime het microklimaat  in de kist bekijken

Solentum, het dochterbedrijf van HZPC 
had voor de oplettende bezoeker nog een 
aardige primeur in petto. Johan Oenema 
(l) en Jelle de With (r) van het jonge tech-
bedrijf presenteerden de nieuwe versie van 
de SolAntenna, een elektronische aardap-
pel, die realtime de RV, het CO2-gehalte en 
de temperatuur meet en doorgeeft. Eerder 
was het apparaatje nog een datalogger en 
kon je de waarden alleen achteraf uitlezen. 
Dankzij de ingebouwde LoRa-antenne en 
de verbeterde batterij is het signaal nu 
door te sturen via het internet. Via een 
webportal kan de gebruiker de metingen 
van de sensoren uitlezen. 
De SolAntenna biedt onder andere de 
mogelijkheid om het microklimaat in de 
bewaarplaats goed in beeld te krijgen. In 
een standaardpakket zitten vijf stuks. “We 
adviseren minimaal vijf per cel: midden, 
boven, onder, voor en achter. Op die 
manier krijg je een beeld van de variatie 
in je klimaat”, zegt De With. “Ook biedt 
het je bijvoorbeeld ondersteuning in je 
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Trend naar ‘luxere’ beregeningsinstallaties
De beregeningsinstallaties waren dit jaar 
ook bij Abemec niet aan te slepen. 
Ronald van Mil, verkoper bij de vesti-
ging Herpen, hoefde gelukkig geen ‘nee’ 
te verkopen, al liep de levertijd tijdens 
het groeiseizoen op een gegeven moment 
wel op tot meer dan drie weken. “Dat is 
natuurlijk te lang als je er op zit te wach-
ten.” Nog steeds is Van Mil druk met 
inruil, want met dit seizoen nog vers in 
het geheugen, willen veel klanten in een 
volgende hitteperiode beter voorbereid 
zijn. “We doen ieder jaar wel wat handel 
buiten het groeiseizoen, vooral bij klan-
ten op droogtegevoelige grond, die eens 
in de zoveel tijd een vervangingsinveste-
ring doen. Maar dit jaar komt daar 
ineens een grote groep klanten bij.”
Van Mil signaleert een trend naar luxere 
uitvoeringen, met bijvoorbeeld hydrauli-
sche bediening. “Als je een paar dagen in 
het jaar moet beregenen, dan vind je het 
niet erg om de draaikrans en de steunpo-

ten handmatig te moeten 
bedienen. Maar als je 
week in, week uit iedere 
dag aan het beregenen 
bent, dan wordt dat een 
ander verhaal.” Behalve 
naar hydraulische func-
ties, merkt hij vraag naar 
grotere slangdiameters 
(minder drukverlies) en 
zwaardere compressors, 
voor het doorblazen van 
de slang voor transport. 
Ook kiest vrijwel ieder-
een voor een motor-
pompset, die steeds 
vaker geluidsarm is, om overlast naar de 
buurt te voorkomen. Verder is er steeds 
meer elektronica op de machines te vin-

den. Actuele waarden van de oliedruk, 
waterdruk en brandstofniveau willen 
telers graag op afstand kunnen opvragen.

Realtime het microklimaat  in de kist bekijken

beslissingen rond het droogproces. Wordt 
de RV steeds constanter? Dan weet je dat 
de aardappelen bijna droog zijn.” 
In veel nieuwe computergestuurde 
bewaarplaatsen zitten dit soort hulpmid-
delen al ingebouwd. Solentum mikt dan 
ook vooral op telers met een iets oudere 
bewaarplaats, die hiermee een upgra-
de-mogelijkheid hebben. Ook onderzoe-

ken ze de mogelijkheid of de elektroni-
sche aardappel al in het voorjaar mee 
de grond in kan. Gekoppeld aan agro-
nomische kennis, zou dat wellicht kun-
nen leiden tot een voorspelling van de 
fysiologische toestand. Een starters-
pakket, bestaande uit een koffer met 
ontvangststation, een repeater en vijf 
sensoren kost 2.500 euro.

me landbouw omdat de benutting beter 
is, stelt Bartlema. Het kennisplatform 
waarvoor hij actief is, heeft een handlei-
ding gemaakt voor het toepassen van 
vloeibare meststoffen, die onder andere 
te vinden is via de website www.preci-
siebemestingzuidholland.nl. In de basis 
draait het bij vloeibaar bemesten om vier 
‘juistheden’, zoals Bartlema ze noemt: de 
juiste meststof (zo circulair mogelijk), de 
dosering (‘15% minder dan gebruike-
lijk’), de plaats (in het geval van aardap-
pelen in de rug) en het moment (fosfaat 
bij de start, stikstof tijdens de groei). ●

Egbert Jonkheer

 

Alle seinen staan op groen voor nog 
beter gebruik van drijfmest en andere 
reststromen. “Daarom moeten we als 
een scheet aan de gang met circulaire 
bemesting”, was de boodschap van 
Herre Bartlema van het Kennis Center 
Groene Groei uit Wageningen. Hij blijft 
ervoor pleiten om korrelkunstmest te 
vervangen voor vloeibare varianten, 
liefst afkomstig uit dierlijke mest. 
Sterker nog, volgens hem zouden keten-
regisseurs het gebruik ervan moeten 
afdwingen via certificering. “Eis gewoon 
van telers dat ze circulair worden. En, 
heel belangrijk: betaal ze daar ook voor.” 
Los van het circulaire verhaal, passen 
vloeibare meststoffen bij een duurza-

’Als een scheet naar circulaire bemesting’
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