
 
 

COLOFON:  
De stuurgroep van het praktijknetwerk wordt gevormd door: L. Kamp (voorzitter), R. Bakker, J. van den Borne, M. Verhoeven, 
J.R. de Jong, D.J. Beuling, Mw. A. den Boer-Struik, J. Klompe en H. Schlepers. 
Contactpersoon Praktijknetwerk: Jan Kamp (mail: jan.kamp@wur.nl; 0320-291275). 
Tot stand gekomen mede dankzij: 

  
 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.  

Praktijknetwerk Slim en kostenbesparend bewaring  
Nieuwsbrief  #1 – we zijn gestart!! 

 Van de projectbegeleider                
Het praktijknetwerk is een initiatief van 9 
akkerbouwers, verspreid over 
Nederland. Zij vormen de stuurgroep van het 
project. PPO-AGV verzorgt de begeleiding van 
het project.  
Voor meer details: zie colofon. 
 
Het doel is om de deelnemende telers inzicht te 
geven in de kwaliteit van de eigen aardappel-
bewaring, in termen van energieverbruik, 
gewichtsverlies van het product en kwaliteit bij 
aflevering. In 4 regionale groepen delen de 
telers ervaringen en leren van elkaar. Dit proces 
wordt gevoed door daadwerkelijk te gaan meten: 
1. Energieverbruik: alle telers hebben een 

energiemeter geplaatst. 
2. Gewichtsverlies tijdens de bewaarperiode 

wordt in kaart gebracht. 
3. De productkwaliteit wordt gemeten. 
 
De telers verwachten door dit project energie te 
kunnen besparen, het bewaarverlies te kunnen 
verminderen en toch een goede kwaliteit te 
kunnen leveren. 
 
  

 Deelnemers aan het netwerk 
Het netwerk bestaat uit 46 telers, die elk met 
een bewaarplaats meedoen in het project. De 
capaciteit van deze bewaarplaats varieert van 
500 tot 3000 ton. De deelnemers zijn verdeeld 
over 5 regio’s. Inmiddels heeft Noord Nederland 
aangegeven graag aan te haken bij de groep 
Flevoland. 
Regio  # begeleider 

Flevoland  9 D. van der Schans 

Zuidwest  8 mw M. Vlaswinkel 

Zuidoost  10 G. Meuffels 

Veenkoloniën  8 K. Wijnholds 

Noord Ned  11 D. van der Schans 

Van deze telers bewaart 70% het product los en 
30% in kisten (voornamelijk tafelaardappelen en 

pootgoed). Zetmeel- en fritesaardappelen 
worden doorgaans los bewaard. 
 
Bewaarplaatsinrichters en afzetorganisaties 
In het project nemen 3 prominente 
bewaarplaatsinrichters deel, te weten: Tolsma, 
Omnivent en Mooij. Daarnaast zijn ook 
afzetorganisaties zeer geïnteresseerd in harde 
cijfers over de bewaring. Elke kilogram 
gewichtsverlies en teruggang in kwaliteit weegt 
zwaar. Daarom participeren ook Agrico, AVIKO, 
AVEBE, HZPC, Nedato en Lamb Weston actief 
in het project. 
 
 

 Bewaarscan van de bewaring 
PPO heeft in samenwerking met de 
bewaarspecialist Matthijs Montsma (WUR-FBR) 
een bewaarscan uitgevoerd bij de deelnemers. 
Alle relevante gegevens over de bewaarplaats 
zijn vastgelegd. Lopende het seizoen wordt dit 
aangevuld met informatie over het stroomver-
bruik, gewichtsverlies van de partij (zie “bewaar-
proef) en kwaliteitsbepaling (vooral bakkwaliteit 
van fritesaardappelen en verlies aan zetmeel 
voor zetmeelaardappelen). De verwachting is 
dat deze informatie veel stof tot discussie zal 
geven.  
 
Bewaarproef 
In de bewaarplaatsen van de deelnemers zijn 
een aantal zakjes aardappelen geplaatst om een 
goede indruk te krijgen van het gewichtsverlies. 
Zowel bij de start als op 3 momenten in het 
bewaarseizoen 
wordt het 
gewichtsverlies 
gemeten. In 
enkele bewaar-
plaatsen is deze 
Mooij weight 
watcher (zie 
foto) geplaatst. 
Deze informatie 
wordt gelegd 
naar de informatie over het indrogen van het 
product in de bewaarproef.  



 
 

 Bijzondere wensen van de telers 
Tijdens de startbijeenkomsten van de groepen 
(begin september 2012) ontstonden er 
geanimeerde discussies tussen telers over 
bewaarstrategie, besparingsmogelijkheden door 
andere typen ventilatoren, het nut van 
luchtbevochtiging etc.. Ook blijken er vragen te 
leven over koelapparatuur (waar op te letten) en 
het rendement van zonnecellen. Komende 
winter zullen deze vragen in speciale 
bijeenkomsten aan de orde worden gesteld. 
 

 Plannen winterbijeenkomsten 
Rond 1 februari 2013 komen de regiogroepen 
weer bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden 
gehouden op locatie (bij een van de 
deelnemers). Naast het delen van de ervaringen 
bij de bewaring in dit seizoen worden de cijfers 
(voor zover op dat moment beschikbaar) met 
elkaar gedeeld. Uiteraard zal ook stil gestaan 
worden bij de specifieke inrichting van de 
betreffende bewaarplaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Goede feestdagen!!   
Ik wens alle netwerkdeelnemers warme en 
gezellige feestdagen toe. En een voorspoedig 
2013, zowel privé als zakelijk! 
 
mede namens de regiobegeleiders,  
Jan Kamp 


