Stand van het gewas
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Wim de Witte: „Begin juli kregen we in anderhalf uur tijd 75 millimeter regen, waarbij ook nog hagel is gevallen. Tien dagen later viel er nog eens dik 40 millimeter bij.”

Hoosbuien veroorzaken veel schade
Drie hectare aardappels is hij kwijt.
Wim de Witte uit Steenbergen is
slachtoffer geworden van vele
regenval. „Nu afwachten hoe de
rest zich ontwikkelt.”
Het grote West-Brabantse akkerbouwbedrijf is gelegen
tussen Steenbergen en Kruisland. Dit jaar heeft Wim
de Witte dit jaar 28 van de 225 hectare ingeruimd
voor consumptieaardappelen. Die staan verdeeld
over drie percelen. Het perceel met 14 hectare van
het ras Markies werd het het hardst getroffen door
de hoosbuien van begin juli. „We kregen toen op
anderhalf uur tijd 75 millimeter regen, waarbij ook nog
hagel is gevallen. Tien dagen later viel er nog eens dik
40 millimeter bij. De grond had tussendoor geen kans
om op te drogen. Dat is funest geweest. Dan moet je
blij zijn dat het ras Markies vrij sterk is en zowel tegen
droogte als tegen regen kan. Bij een zwakker ras was ik
beslist meer dan drie hectare kwijt geweest.”

Opnieuw aanaarden
De Markiezen zijn rond half april gepoot, in één
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werkgang: land klaarleggen, poten en aanaarden. De
voorvrucht was wintertarwe. Na het dorsen werd het
stro afgevoerd en is er per hectare 50 ton compost op
gereden. Vervolgens is er bladrammenas ingezaaid.
Half december werd de grond omgeploegd. „Achteraf
had ik misschien beter in het voorjaar kunnen ploegen.
Dan had ik een opener structuur gehouden waardoor
het perceel beter afwatert – maar ja, dat is achteraf.”
In het voorjaar had het ook al veel geregend, vertelt
de akkerbouwer. Daardoor spoelden de bedden af
waardoor ze niet groot genoeg meer waren. „Ik heb
nog met een aanaardkap geprobeerd de bedden
opnieuw op te rijden, maar dat is niet goed gelukt.”

Mini-graver
Die bewuste donderdagavond, 5 juli, zorgde een
enorme hoosbui voor waterschade. „De andere
morgen zijn we meteen met een minigraver aan de
slag gegaan om zo snel mogelijk zo veel mogelijk
water weg te werken. Het is niet helemaal gelukt. Ik
ben door het hele perceel genomen drie hectare kwijt.
Het is nu afwachten hoe de rest van het gewas zich
houdt.”
Markies is, behalve dat hij wel sterk is, ook een late
aardappel. Nu moet hij gaan groeien en zijn kilo’s
gaan vormen. Hoe zich dat gaat ontwikkelen, is
afwachten, volgens de teler. „De droogte van half
augustus is niet van invloed geweest, denk ik. In het

weekend van 25 en 26 augustus is opnieuw bijna 50
millimeter regen gevallen maar dat komt het gewas
wel ten goede. Ze moeten het nu gaan doen.”

Regenverzekering
In de hoek van West-Brabant waar De Witte boert,
is het wel vaker raak met forse regenbuien. De
akkerbouwer is dan ook verzekerd tegen waterschade,
ook al vindt hij de premie enorm hoog. „Je kunt
dat bedrag net zo goed investeren in je afwatering,
drainage en structuurverbetering. Ik doe daar al veel
aan, maar een weersverzekering kan ik toch niet
helemaal buiten beschouwing laten. Het is ook een
stukje zekerheid voor mezelf.”
Toch weet hij niet zeker of hij deze dure verzekering
houdt. „Op deze manier wordt de aardappelteelt wel
een risicovolle teelt. B-peen een zaaiuien lijken beter
tegen wateroverlast te kunnen. Het verlies van die
3 hectare is ﬂink balen, maar ik kan niet meer doen
dan mijn best en ervoor zorgen dat de grond in orde
blijft.”

In de rubriek ‘De stand van het gewas’ bekijken we
maandelijks hoe een speciﬁek gewas ervoor staat. In
de vijfde aﬂevering: de consumptieaardappelen van
Wim de Witte uit Steenbergen.

