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„Op dit moment eet ik even geen spinazie”, zegt Arthur
van Veen lachend. „Ik zie hele dagen niets anders,
dus doe ’s avonds maar even een andere groente.” De
teeltbegeleider van Ardo zit middenin een van de drukste
periodes van het jaar; de spinazieoogst.
Oogst
06.00 uur. De oogstmachine is zojuist
gearriveerd op de akker. Twee dagen eerder
heeft Arthur het perceel beoordeeld. „De
spinazie staat er prachtig op. Dit is biologische
spinazie, ras Boa, gezaaid op 12 mei.” Tien
tot vijftien procent van de Ardo-spinazie is
biologisch.
Arthur gaat elke week kijken. Hoe dichter
het perceel de oogst nadert, des te vaker de
teeltbegeleider langskomt. De groeiperiode
van spinazie is afhankelijk van het tijdstip
van inzaaien. In het voor- en najaar is de
groeiperiode ongeveer tien weken. In de
zomerperiode vindt de oogst al na vijf tot zes
weken plaats.
Ardo heeft twee oogstmachines lopen,
gehuurd bij de loonwerker. De machine
maait het gewas af op de hoogte die Arthur
aangeeft. „Gebruiken we de spinazie voor het
blad, dan wordt er minder steellengte mee
gemaaid. Gaat de spinazie de puree in, dan
mag er meer in.”

Machine
06.15 uur. De oogstmachine loopt op
rupsbanden. Voorop zit een ventilator met
daarin een gele strip. Hier worden de eventueel
aanwezige insecten door aangetrokken en
via de zijkant de ventilator uitgeblazen. Op
deze manier komen de insecten niet in het
oogstproduct.

Mooi perceel
06.30 uur. De teler bekijkt samen met Arthur
het gewas. Het is het derde jaar dat hij
spinazie teelt. De opbrengst stemt hem redelijk
tevreden. Arthur schat dat er honderd ton
van het drie hectare grote perceel af komt. De
teler beurt de contractprijs; het maaien en het
transport wordt door Ardo betaald.

Telefoon
08.00 uur. Voor meer mensen is de werkdag
nu begonnen en dat merkt Arthur aan zijn
telefoon. Die gaat voortdurend. Telers willen
weten wanneer hij weer komt kijken. Op de
fabriek komen ze met vragen. Arthur belt met
transporteurs want de vrachtwagens moeten
wel op tijd op de oogstpercelen staan. „Op dit
moment is er ook een oogstmachine aan de
gang op een perceel gangbare spinazie onder
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Tilburg. Die is vannacht om kwart over drie
gaan rijden. De eerste vrachtwagen is dan rond
half vijf in Zundert om verwerkt te worden.”
De teeltbegeleider staat bijna voortdurend
in contact met de teler, de transporteur, de
fabriek en de chauffeurs op de oogstmachines.

Teamoverleg op de fabriek
09.00 uur. Dagelijks begint op dit tijdstip
het teamoverleg. Arthur is hier niet altijd
bij, maar vandaag wel. Voordat hij naar het
overleg gaat, kijkt hij eerst even naar de
spinazie op de aanvoerlijn. In het teamoverleg
wordt de planning voor de komende dagen
doorgenomen. Arthur weet al welke percelen
er geoogst gaan worden en geeft de verwachte
tonnages door. Er wordt eveneens bepaald
welke percelen de puree in gaan en welke voor
het blad gebruikt gaan worden. De verwerking
in de fabriek gaat zes dagen per week door.
Per dag worden vijftien
vrachtwagencombinaties met spinazie
verwerkt. Niet alle spinazie wordt in Nederland
geteeld. Via het zusterbedrijf in België wordt
ook product aangekocht. Arthur doet hier
geen teeltbegeleiding. Wel regelt hij van deze
percelen de aanvoer. Ardo is in de Nederlandse
retail marktleider bij diepvriesspinazie.

Percelen bekijken
10.30 uur. Na het teamoverleg voert Arthur
nog snel verschillende gegevens in op zijn
computer. Dan stapt hij weer in de auto, op
weg naar het volgende perceel. Hier begint het
beoordelen opnieuw. „Ik bekijk het gewas, let
op de kleur en de lengte. Als het gewas een
lengte heeft van 25 à 26 centimeter, dan kan
het geoogst worden.” Hij kijkt ook naar het
groeipunt. „Als dat omhoog komt, dan moet je
er snel bij zijn. Anders schiet het gewas in het
zaad en heb je er niks meer aan.”
Insecten en onkruiden worden eveneens goed
in de gaten gehouden. Indien nodig, wordt
er door de teler bijgestuurd. Het werkgebied
van Arthur beslaat de gehele Zuidwesthoek
en loopt dan door via Steenbergen naar
Dinteloord richting Zevenbergen tot aan
Wijk en Aalburg. Percelen rondom Tilburg
en Eindhoven behoren ook nog tot het
werkgebied van Arthur. „Het komt weleens
voor dat ik meer dan 300 kilometer op een dag
rijd.” Op dit perceel is de teeltbegeleider weer
klaar. Op naar het volgende. n
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