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Nieuwsbrief  #3 – Resultaten van 1 e bewaarseizoen 

 Van de projectbegeleider                
Het bewaarseizoen 2012-2013 is 
afgerond. De laatste aardappelen zijn 
uitgeschuurd: tijd om de balans van het 1e jaar 
op te maken. Op 18 juni 2013 zijn de 
deelnemers bij elkaar gekomen om de cijfers tot 
zich te nemen en hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen.  
Gedurende het bewaarseizoen is een 
bewaarproef ingezet bij alle deelnemers. Hieruit 
zijn cijfers beschikbaar gekomen over het 
bewaarverlies, kwaliteitscijfers van de partijen 
en het energieverbruik tijdens dit jaar.  
In deze nieuwsbrief een weergave van de 
belangrijkste bevindingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultaten bewaarverliezen 
David van der Schans presenteerde de 
resultaten van de bewaarproef waarin in alle 49 
deelnemende bewaarplaatsen gekeken is naar 
bewaarverliezen en de bakkwaliteit (frites) en 
schilkwaliteit (tafelaardappelen). De 
bewaarverliezen varieerden van 1 tot 5-6%. 
Hierbij werd aangetekend dat de monsterzakjes 
vooral boven in de partijen zijn geplaatst: de 
cijfers zijn naar verwachting aan de gunstige 
kant. 
Een eerste analyse liet zien dat de 
bewaarverliezen van vooral tafelaardappelen 
laag is (gem. 1 a 1,5%; wordt op lage 
temperatuur bewaard), de bewaarverliezen van 
pootgoed en zetmeelaardappelen ligt op een 2,5 
a 3%. Van fritesaardappelen (het langst 
bewaard) gaat het gem. naar de 3,5 en 4%. 
Opvallend is dat de verschillen onderling fors 
zijn. In elke groep met hetzelfde teeltdoel is het 
verschil tussen de “laagsten” en de “hoogsten” 

een factor 2. Voor de deelnemers een reden om 
hier nog verder in te duiken.  
 

 Resultaten bakkwaliteit 
In de praktijk geeft de bakkwaliteit bij de telers 
weinig problemen. Er zijn wel verschillen, maar 
de telers blijven binnen de gewenste bakindex-
grenzen. 

 
 

 Resultaten energieverbruik 
Eenzelfde analyse is gemaakt voor het 
energieverbruik. In veel bewaarplaatsen zijn 
voor dit doel energiemeters geplaatst of is het 
verbruik ingeschat op basis van de draaiuren. 
Matthijs Montsma presenteerde de resultaten. 
Het gros van de bewaarplaatsen laat een 
verbruik zien van 0,06 – 0,1 kWh/ton/dag zien. 
Een beperkt aantal zit erboven. Dit kan in een 
aantal gevallen verklaard worden door de 
oogstomstandigheden. Ook hier is het 
energieverbruik bij tafelaardappelbewaring 
relatief laag.   
 

 
figuur 1: Energieverbruik (kWh/dag/ton) – de groene staafjes 
geven het gem. verbruik per einde seizoen. 
 

“Het is een unieke dataset: 
het is lang geleden dat er 

van zoveel bewaarplaatsen 
cijfers beschikbaar waren!!”  



 
 
 

 
 
 
 

 

 Discussies met bedrijfsleven 
Bij het project zijn een groot aantal bedrijven 
aangehaakt. Met de bedrijven is in een aparte 
sessie gesproken over de drijfveren van de 
partijen en de waarde van de gepresenteerde 
cijfers.  
 
Allereerst kwam naar voren dat deze cijfers 
uniek zijn. Het is voor het eerst sinds lange tijd 
dat op deze schaal cijfers van praktijkbedrijven 
zijn verzameld. Het is waardevol om te zien dat 
er grote verschillen zijn tussen de bedrijven en 
dat er nog veel winst te behalen is. De bewaar-
plaatsautomatiseerders zouden de cijfers uit het 
automatiseringssysteem op een standaard 
moeten kunnen aanbieden, zodat er meer en 
makkelijker met de gegevens “gespeeld” kan 
worden. Een belangrijk vraagpunt daarbij is: hoe 
typeer je op een uniforme manier de kwaliteit 
van het ingeschuurde product? Door 
bewaarcijfers te koppelen aan kwaliteitscijfers 
van afzetorganisaties kan een waardevolle 
dataset ontstaan. En de teler dus beter 
ondersteund worden. 
 
De betrokken afzetorganisaties zijn graag bereid 
om de resultaten te gebruiken in de 
winterbijeenkomsten om de telers te triggeren 
en meer aandacht te schenken aan het 
optimaliseren van de bewaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discussies in de regiogroepen 
In de regiogroepen is levendig gediscussieerd 
over de onderlinge verschillen in energieverbruik 
en bewaarverlies. Het algemene beeld was dat 
er veel te halen is door wijziging van de 
bewaarstrategie. Er wordt in het algemeen te 
veel geventileerd. Citaat: “Aardappelen zijn 
eerder droog dan we denken”. Minder drogen 
aan het begin en meer intern ventileren 
herverdelen vocht binnen de partij. Extern 
ventileren is vocht afvoeren, dit geeft indroging. 
 
Frequentieregelingen kunnen goed toegepast 
worden, zeker in bewaarplaatsen die qua 
ventilatiecapaciteit wat overgedimensioneerd 
zijn. In de onderhoudsfase is niet veel lucht 
nodig om de noodzakelijke verversing te 
regelen. Het algemene beeld van de experts is 

dat er beter kort en snel ververst kan worden 
dan een lange actie met weinig lucht. 
 
De deelnemers hebben vertrouwen in de 
bewaarcomputer, maar willen graag de 
instellingen nog eens doornemen. Op basis van 
de ervaringen wordt de leverancier hier bij 
betrokken. 
 
De gegevensverzameling in het 2e jaar kan op 
een aantal punten verbeterd worden. Zo dient 
de bewaarproef uitgebreid te worden met zakjes 
in het onderste deel van de partij. Ook ter 
vergelijking een aantal zakjes van de eigen partij 
laten meelopen in het geheel (is meestal een 
ander ras). Daarnaast zal de registratie van 
temperatuur en draaiuren geoptimaliseerd 
worden. 
 
 

 Afsluiting 
Met dank aan alle inleiders werd de dag 
afgesloten. De projectgroep gaat zich nu richten 
op de voorbereiding van het 2e bewaarseizoen. 
De dataset zal nog verder geanalyseerd worden.  
 
Tijdens de bijeenkomst vóór de start van het 
bewaarseizoen zal er in de groepen verder 
worden doorgepraat over “wat hij/zij anders gaat 
doen qua bewaarstrategie”. Uitdagingen 
genoeg! 
 
 
 
 
 

 
 
 

“ 65% van de aanwezige 
telers denkt dat hij zijn 

bewaarstrategie kan 
verbeteren !”  


