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Begin februari verzamelden handelaars, worteltelers, wasbedrijven en exporteurs in
het Nederlandse Emmeloord voor de ‘Themadag peen’. Daarbij stond onder meer
een bezoek aan een modern koelbedrijf voor wortelen en uien op het programma.
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– Jan Van Bavel

ik 15 ha winterwortelen en ook nog
pootaardappelen, tarwe, tulpen en
suikerbieten.” Van Dorsser had al een
bewaarschuur voor 650 ton aardappelen,
1100 ton losgestorte uien, 150 kisten
bloembollen en 600 kisten aardappelen of
uien. Vorig jaar liet hij een nieuwe loods
(46 x 90 m) bouwen, waaronder een
verwerkingsruimte van 25 x 46 m, voor de
opslag van wortelen en uien. De uien
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De ‘peendag’ werd georganiseerd door de
Landbouwbeurs Noord- en CentraalNederland, in samenwerking met
sponsors Bejo Zaden en Agrifirm. In de
voormiddag stond men tijdens enkele
lezingen stil bij het belang van duurzaam
wortelen telen. Na de middag konden
geïnteresseerden in Swifterbant (ten
zuiden van het IJsselmeer) een bezoek
brengen aan het koel- en vrieshuis van
akkerbouwer Peter van Dorsser. Telers
konden er Bejo’s wortelrassen Nerac (het
standaardras voor de bewaarteelt), Niland
en Nipomo beoordelen en zaai-, oogst- en
schoffelmachines bekijken. Maar het
neusje van de zalm was de nieuwe,
mechanisch gekoelde bewaarschuur.

De totale opslagcapaciteit van
het bedrijf bedraagt 4500
kisten wortelen en 8000 ton
uien, waarvan 2500 kisten.

Op- en overslagbedrijf
“In 1967 kwamen we in Swifterbant
wonen”, vertelt van Dorsser. “Vijftien jaar
geleden nam ik het ouderlijk bedrijf over.
Ik heb een akkerbouwbedrijf van 80 ha en
huur er ook 35 ha bij voor uien (30 ha) en
wortelen (5 ha). Elk jaar hebben we een
areaal van zo’n 45 ha uien. Daarnaast heb
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worden in kisten bewaard én los gestort
op een roostervloer, de wortelen worden
bewaard in ultramoderne koelcellen. Vier
vriescellen zijn goed voor 1100 kisten
winterwortelen per cel; de 4 uiencellen

kunnen samen 4000 ton bergen. Twee van
deze cellen hebben een roostervloer en 2
zijn voor de kistenbewaring van rode uien,
waarmee van Dorsser een meerprijs
probeert te realiseren. De cellen met kisten
kunnen tot 7 hoog (of 8,75 m) vol gezet
worden. De totale opslagcapaciteit van het
bedrijf bedraagt voor wortelen 4500 kisten
en voor uien 8000 ton, waarvan 2500 kisten.
“Met de uitbouw wilde ik mijn flexibiliteit
verhogen en een verbredingsactiviteit
uitbouwen, waardoor ik niet louter
afhankelijk ben van de akkerbouw. We doen
ook loonwerk en hebben een windmolen,
waarvan ik de afgewerkte energie door
verkoop aan een energieleverancier.”

Specialisatie
“Het doel is dat we ons nu wat meer
specialiseren in de op- en overslag van
wortelen en uien, ook voor derden”, aldus
van Dorsser. “Voor de op- en overslag van
uien werk ik samen met 2 uienverwerkers,
die bij mij opslagruimte huren. Verder zijn
er enkele akkerbouwers die ook ruimte bij
mij huren. De wortelen komen uit een
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Rendabel wortelen
en uien bewaren

nd

© JAN VAN BAVEL

straal van ongeveer 5 km rond het bedrijf,
waardoor de transportkosten voor de
telers heel laag liggen. Kleine telers
brengen 300 kisten, grote telers 500 tot
800 kisten. Begin dit jaar kocht ik 6500
standaardkisten bij Necap. In zo’n kist kan
ongeveer 1300 kg aardappelen, 1100 kg
uien en 1300 tot 2000 kg wortelen,
weliswaar mét aarde. Zo waren er vorig
jaar veel slecht gerooide wortelpercelen,
waardoor het gewicht opliep tot 2000 kg.
Intussen ben ik ook al volop uien aan het
verwerken.”

Ammoniakkoeling

er

en

bo

Dit bedrijf steunt op een eigentijdse
Akkerbouwer Peter van Dorsser voor zijn nieuwe bewaarloods (46 x 90 m) voor op- en overslag van
meet- en regeltechniek. De koelinstallatie
wortelen en uien.
werd geleverd door cofely Refrigeration,
dat deel uitmaakt van GDF Suez Energy
Services en innovatieve oplossingen voor
de koel- en vriestechniek biedt. De
naamde ‘delta T’, het verschil tussen de
principe van directe koeling, een techniek
installatie bij van Dorsser draait op het
in- en uitgaande lucht van de verdamper,
die weinig energie vraagt. Recent ondermilieuvriendelijke koelmiddel NH3
waar de warmte-energie aan het product
zoek toont dat de ontvochtiging bij alle
(ammoniak). Dankzij een pompsysteem
wordt onttrokken. Er wordt gestreefd naar
producten optimaal is. Wortelen, aardapwordt ammoniak vanuit een vat naar de
een zo klein mogelijke delta T. De instalpelen, fruit en zelfs witloof hebben baat bij
koelcellen gepompt. De centrale leidingen
latie bij van Dorsser is gebaseerd op het
koeling met ammoniak. n
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