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Praktijknetwerk Slim en kostenbesparend bewaren  
Nieuwsbrief  #2 – Verslag workshop op 28 febr. 2013  

 Van de projectbegeleider                
Bij de start van het praktijknetwerk is in 
de regiogroepen geïnventariseerd op 
welke vragen zij antwoord zouden willen 
hebben. Dit heeft ertoe geleid dat we op 28 
februari 2013 een workshop hebben 
georganiseerd, waar een belangrijk deel van de 
vragen aan de orde zijn gekomen. In deze 
nieuwsbrief een beknopte weergave.  
 
Als bijlage treft u een mooi artikel van de hand 
van Han Reindsen (Nieuwe Oogst) aan: een 
mooie impressie van de dag. 
 

 Basisbeginselen bewaring 
Matthijs Montsma presenteerde de beginselen 
van bewaring, als vervanger van Bert van ’t 
Ooster, die jarenlang bewaaronderzoek heeft 
gedaan. Bij bewaring gaat het om de kwaliteit 
van het product. Hij ging in op warmteproductie 
van het levende product (aardappelen: het 
laagst bij 4-5 oC), drukplekken (storthoogte en 
bevochtiging zijn van invloed), bewaarverlies bij 
niet afgerijpte knollen.  

 
 
Ook heeft beschadiging invloed op het 
gewichtsverlies. 

 
 

Opvallend was de berekening van de waarde 
van het gewichtsverlies: dit kan oplopen tot € 
500/ha. Het beperken van deze factor is dus erg 
interessant. 
 
De bewaring is ook modelmatig in beeld 
gebracht. Metingen hebben laten zien dat de 
luchthoeveelheid door het product sterk 
afhankelijk is van de storthoogte, de vloer 
(geheel roostervloer vs. kanalen) en de 
vervuiling van de partij. Interessant waren ook 
resultaten van de drukverdelingsmetingen in 
kistenbewaring. Op dit punt gaat PPO nader 
onderzoek opstarten (nadere informatie volgt). 
 

 Praktijkervaring Lamb Weston 
Marc Verhooren ging uitgebreid in de invloed 
van de teeltfase op de bewaring. Te natte en te 
droge jaren, maar ook de oogst (beschadiging) 
hebben invloed op de bewaarbaarheid van de 
aardappel. Vanuit de afnemers is kwaliteit en 
voedselveiligheid van belang. Lamb Weston 
begeleidt haar telers intensief om dit stap voor 
stap te verbeteren en in te spelen op de 
actualiteit van het seizoen. 
 

 
 
 

 Inrichting bewaarplaatsen DLV-BMT 
Harrie Versluis presenteerde zijn aanpak bij 
inrichting van bewaarplaatsen. Hij maakt daarbij 
gebruik van dezelfde basisinformatie die ook 
door Matthijs Montsma is gepresenteerd. Naast 
de richtlijnen voor de dimensionering van de 



 
 
 

 
 
 
 

ventilatiecapaciteit ging hij in op de veelvuldig 
gevoerde discussie is het gebruik van 
frequentieregelaars en hoe hiermee omgegaan 
kan worden.  

 
 

 
 

 Sessies bewaarplaats-
automatiseerders 
Tolsma (Huub Maerman), Mooij (Hans van den 
Oever) en Omnivent (Peter Maljaars) 
demonstreerden aan de eigen klanten in de 
groepen de mogelijkheden van de eigen 
systemen. Centraal stonden de 
instelmogelijkheden van de systemen. Het 
leverde veel discussies en tips op. 
 
 

 Afrondende discussie  
Aan het eind van de bijeenkomst is stil gestaan 
bij een aantal vraagstukken die breed bij de 
telers leefden. Onderstaand een samenvatting 
van de discussie: 
 
1. Is bevochtiging van het product onder 

Nederlandse omstandigheden nodig zinvol? 
In het algemeen is de waarde van bevochtiging 
hier beperkt. Het Nederlands klimaat kent vaak 
een hoge luchtvochtigheid. Met name in een 
relatief warm en droog voorjaar kan dit wel 
interessant zijn. Zogenoemde adiabatische 
koeling (lucht wordt door bevochtigd papierfilter 
getrokken en koelt af door verdamping van 
water) wordt in Nederland weinig toegepast; 
werkt vooral goed bij hele lage luchtvochtigheid.  
 
 

2. Meerwaarde van CO2-meten? 
Hiermee is teveel luchtverversing te voorkomen 
(en dus uitdroging). 
 
3. Voldoende productvoelers, onder en boven 

in de partij: is dat zinvol? 
Het temperatuurverloop binnen de partij komt zo 
beter in beeld. Dit temperatuurverschil kan zicht 
geven op de mate waarin het terug toeren van 
ventilatoren mogelijk is.  
 
4. Invloed van het teeltseizoen en oogsttijdstip 

op bewaarbaarheid van het product? 
De verschillen tussen teeltseizoenen kunnen 
groot zijn. Als een partij niet mooi binnenkomt, 
dan is het van groot belang om voldoende te 
ventileren. Grote temperatuurverschillen binnen 
partijen (soms koud en warm bij binnenkomst) 
moeten zo snel mogelijk genivelleerd worden 
(vooral intern draaien). De ervaring leert dat 
vochtige partijen bij droging snel in temperatuur 
kunnen zakken. Dat is de reden waarom steeds 
vaker geadviseerd wordt om de inlaatlucht in die 
fase te verwarmen. 
 

 Afsluiting 
Met dank aan alle inleiders werd de dag 
afgesloten met een hapje en een drankje. Dit gaf 
de aanwezigen de gelegenheid om nog even 
met elkaar door te praten over hetgeen die dag 
de revue gepasseerd is.  
 
 

 
 
 


