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Dronten – Loonbedrijf Breure poot de fritesaardappelen van akkerbouwer Jacob Meinders uit Dronten. Veel per-
celen in Flevoland zijn nog te nat, vooral de structuur van de zware klei valt nog niet mee. Meinders heeft zijn 
grond echter laten diepploegen. Hij is één van de weinige in de polder die al aan de gang is. “De grond heeft nu 
een afslibbaarheid van 10 tot 12 procent, haast tegen het zandige aan”, vertelt Meinders. Voorheen had de klei een 
afslibbaarheid van 57 procent. “Dan waren we nu nog lang niet bezig geweest.” Tot op heden heeft hij nog geen 
spijt gehad van zijn beslissing de grond te diepploegen. Meinders teelt 7 hectare Maritiema en 3 hectare Diva voor 
aardappelhandel Flevostar.

Aardappelen poten op diepgeploegde grond

DOOR LUUK MEIJERING
 

Regenwaterlenzen (water-
voorraad in de grond) op 
percelen met een zoute on-

dergrond kunnen met systeemge-
richte drainage vergroot worden. 
Dat blijkt uit de resultaten van 
het project Spaarwater dat afge-
lopen twee jaar op percelen langs 
de waddenkust uitgevoerd is. 
Door de drainage die al in het 
perceel ligt aan te passen of  om 
te bouwen tot systeemgerichte 
drainage, kan actief  worden ge-
stuurd op de grondwaterstanden.

De waterbeschikbaarheid voor 
de gewassen in het perceel kan 
worden vergroot door de regen-
waterlenzen sterker te maken. 
Regenwaterlenzen ontstaan tus-
sen de drainagebuizen. De lenzen 
functioneren als een zoetwater-
buffer tussen de gewaswortels en 
het zoute grondwater. In droge 
perioden verdwijnen de lenzen 
door verdamping en ontstaat er 

risico op opbrengstderving door 
zout- en droogteschade.

In de praktijk lukt het om de 
zoetwaterlenzen te vergroten 
door het grondwaterpeil te ver-
hogen met systeemgerichte drai-
nage. In een zandperceel in  
Hornhuizen en een kleiperceel in  
Herbaijum is de zoetwaterlens-
dikte in de projectperiode met  
15 tot 20 centimeter gegroeid.

Door de drainage dieper te leg-
gen, dringt het zoete regenwater 
dieper de grond in en drukt dit 
het zoute water weg. De diepere 

drainage heeft wel als gevolg dat 
de grondwaterpieken na buien 
hoger worden. Deze hogere pie-
ken leidden echter niet tot land-
bouwkundige schade.

Om de grondwaterstand wel te 
kunnen handhaven, wordt de 
drainage aangesloten op een ver-
zamelleiding en een regelput. Het 
grondwaterpeil in het perceel 
kan met de regelput actief  wor-
den gestuurd. Hiermee kan de te-

ler zelf  het peil verlagen als een 
natte periode wordt voorspeld of  
als hij het land op wil met machi-
nes. Door het peil hierna weer te 
verhogen, wordt water gebufferd 
voor tijden van droogte.

De pilot liet ook zien dat door 
het eenvoudig opzetten van het 
waterpeil, de zoetwaterlenzen 
ook al dikker worden. Opzetten 
kan al simpel door bijvoorbeeld 
een omhoog gericht knietje op 
het eind van de drainagebuis te 
zetten, zodat het water niet ver-
der dan dit niveau zakt.

De kosten voor aanpassen van 
een bestaande drainage met een 
verzamelleiding en een put voor 
de peilopzet liggen tussen € 500 
en € 1.500 per hectare. Wanneer 
het hele systeem inclusief  nieu-
we drainage in één keer wordt 
aangelegd, komen de kosten vol-
gens de berekening van Spaarwa-
ter op ongeveer € 2.500 per hecta-
re. De levensduur van zo’n sys-
teem is ongeveer twintig jaar.

Brussel – De Belgen aten vorig 
jaar opnieuw minder verse aard-
appelen thuis. Dat komt doordat 
mensen steeds meer kleinverpak-
kingen kopen. De daling van  
1,3 procent was echter minder 
sterk dan in voorgaande jaren.

Dit blijkt uit een marktonderzoek 
van GfK Belgium voor het Vlaams 
Centrum voor Agro- en Visserij-
marketing (Vlam). Het aantal Bel-
gen dat tafelaardappelen koopt, 
bleef  vorig jaar stabiel ten opzichte 
van 2014, net als het aantal aanko-
pen. Toch daalde de totale hoeveel-
heid aangekochte aardappelen. 
Volgens Vlam omdat de kleinver-
pakkingen van tafelaardappelen 
populairder werden.

Volgens Vlam at de gemiddelde 
Belg vorig jaar 24,7 kilo verse aard-

appelen thuis. In 2008 verorberde 
de Belg nog 29,9 kilo. Dat is een da-
ling van 17 procent in zeven jaar. 
Nog steeds koopt 90 procent van de 
Belgische gezinnen verse aardap-
pelen, en dat gemiddeld veertien 
keer per jaar. Het aankoopgedrag 

is vergelijkbaar met 2014. Maar de 
aangekochte hoeveelheid per win-
kelbezoek daalde. Volgens Vlam 
winnen de kleinere verpakkingen 
(minder dan 2,5 kilo) terrein. Die 
hebben nu 11 procent marktaan-
deel. De grotere verpakkingen 
(meer dan 5 kilo) halen 16 procent 
marktaandeel. Verpakkingen van 
5 kilo zijn met 52 procent markt-
aandeel het populairst. De 2,5-kilo-
zakken scoren 19 procent aandeel. 

De Belgen kiezen vaker voor bin-
nenlands geteelde aardappelen. 
Het volumeaandeel van Belgische 
aardappelen was 70 procent in 2008 
en zit nu op 78 procent.

De Belgen zijn ook minder ras-
vast, constateert Vlam. De rassen 
Bintje, Nicola en Charlotte blij-
ven het meest gekocht, maar ver-
liezen terrein. 

Aardappelen verliezen 
terrein op Belgisch menu Groningen – Steenmeelbemesting 

kan de bodemvruchtbaarheid 
sterk verbeteren. Dat is de be-
langrijkste voorlopige conclusie 
in de eindrapportage van het drie-
jarige Steenmeelproject in de 
Veenkoloniën. Steenmeel bleek 
voor vrijwel alle teelten positieve 
resultaten op te leveren.

Steenmeel is fijngemalen ge-
steente van vulkanische oor-
sprong. Door de verscheidenheid 
in mineralogische samenstelling 
van deze gesteenten bestaat de 
mogelijkheid om in de bodem 
juist die van nature voorkomende 
mineralen aan te vullen die door 
verweringsprocessen verdwenen 
zijn. “Aandacht voor de versleten 
bodemmineralogie blijkt een 
sleutel te zijn die sinds de jaren 
dertig van de vorige eeuw in Ne-
derland zoek was”, schrijven de 
onderzoekers in het rapport.

De opbrengst van aardappelen, 
gerst, tarwe, mais en grasland 

verbeterde op vrijwel alle perce-
len. De onderzoekers zagen niet 
alleen de tonnages toenemen, 
maar stelden in veel gevallen ook 
stijgende zetmeel-, eiwit- en nutri-
entengehalten vast. Bij de drieja-
rige proef  werd ook de bodem 
vooraf  en na het derde jaar be-
monsterd. Hieruit bleek dat de nu-
triënten en sporenelementen die 
met een eenmalige steenmeelgift 
werden toegediend na drie jaar 
nog steeds actief  zijn in de bodem.

“De resultaten onderschrijven 
de kennis uit wetenschappelijke 
onderzoeken over de belangrijke 
functies die mineralen uit gesteen-
ten in de bodem vervullen”, zeggen 
Bert Carpay van Carpay Advies 
en Gino Smeulders van Biogeo-
loog, die het onderzoek uitvoer-
den. Zo blijken deze mineraaldeel-
tjes een essentiële rol te spelen in 
de nutriëntenhuishouding, bij de 
opbouw van organische stof  in de 
bodem en voor het bodemleven.

Steenmeel kan bodem flink 
vruchtbaarder maken

Zoetermeer – De uienexport van 
seizoen 2015/’16 komt tot en met 
week 11 uit op 825.282 ton. Daar-
mee ligt het volume 54.086 ton bo-
ven het niveau van vorig jaar in 
dezelfde periode, blijkt uit de re-
centste cijfers van het Groenten-
Fruit Huis.

Brazilië was medio maart nog 
goed aan de markt, waardoor de 
weekvolumes op vrijwel hetzelfde 
niveau zitten als een jaar eerder. 
In week 10 en 11 2016 is er respec-
tievelijk 19.060 ton en 17.741 ton 
uien uitgevoerd, wat gemiddeld 
iets hoger is dan in dezelfde we-
ken een jaar eerder. Het hogere 
weekvolume in week 10 komt 
naast Brazilië (5.337 ton) ook door 
de afzet naar Mauritanië (2.788 

Weekexport uien 
nog steeds boven 
niveau vorig jaar

Weer houdt Britse 
aardappelteler 
tegen om te poten
Londen – Veel Britse aardappelte-
lers kunnen nog niet poten van-
wege het aanhoudend natte en 
koude weer. In Schotland hebben 
veel akkerbouwers zelfs nog win-
tergraan op het veld staan dat 
eerst geoogst zal moeten worden 
voordat de aardappelen er in kun-
nen.

Dat meldt het aardappelschap 
AHDB Potatoes. In grote delen 
van het land blijft het regelmatig 
regenen, waardoor de grond veel 
te nat is om te kunnen poten. 
Waar de aardappelen wel in de 
grond zitten, houdt de late en 
soms strenge nachtvorst de eerste 
groei tegen. 

Over de hele linie gezien schat 
AHDB Potatoes dat de aardappe-
len rond één tot twee weken later 
gepoot worden dan gemiddeld 
over de laatste jaren het geval 
was.          Corr

Kleinverpakkingen van tafelaardap-
pelen worden in België populairder.

Aangepaste drainage buffert meer regenwater
ACHTERGROND

Fransen voeren 
minder tarwe uit
Parijs – Franse tarwe is minder 
gewild in Europa dan vorig sei-
zoen. Bovendien hebben de Fran-
se boeren en collecteurs nog veel 
tarwe in de silo’s liggen.

Volgens het landbouwbureau 
France Agrimer oogstten de Fran-
se boeren vorig jaar 41 miljoen ton 
tarwe, 14 procent meer dan gemid-
deld. De grote oogst is lastig te 
vermarkten. Agrimer schat dat de 
andere EU-lidstaten dit seizoen  
7,1 miljoen ton Franse tarwe ko-
pen, 11 procent minder dan in 
2014/’15. De export naar derde lan-
den komt op 11,5 miljoen ton. Dat is 
iets meer dan vorig seizoen. De to-
tale export is 4 procent lager.

Specifieke drainage vergroot 
de voorraad zoet water in 
grond met een zoute 
onderlaag. Het gewas 
profiteert tijdens droogte.

Opvangput voor drainwater in het 
project Spaarwater.
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Avebe Innovatie 
naar campus RUG
Veendam – Aardappelzetmeelver-
werker Avebe en Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) zijn in overleg of  
het Avebe Innovatiecentrum op de 
Zernike Campus in Groningen ge-
vestigd kan worden. Dit centrum 
omvat alle marketing- en R&D-fa-
ciliteiten van Avebe en is nu ge-
huisvest in Veendam en Foxhol.

Avebe wil zijn innovatiekracht 
versterken met één centraal Inno-
vatiecentrum dichtbij andere ken-
nisinstellingen. In het centrum 
werkt Avebe aan nieuwe toepas-
singen en het verbeteren en opti-
maliseren van derivaten en ingre-
diënten uit aardappelzetmeel.

Totaal exportvolume van uien in tonnen per


