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Bij nacht en ontij staat Wilmar de Lange van Loonbedrijf
Gebr. de Lange klaar om aardappelen of uien op te scheppen
bij akkerbouwers in Flevoland. Het werk is niet altijd te
plannen. „Soms willen afnemers allemaal tegelijk leveren.
Dan komen we machines te kort.”
Pootgoed opscheppen

Machine bijstellen

8.00 uur - Wilmar de Lange (25) is bij
pootgoedteler Co Pol in Swifterbant aan
het werk. Pol heeft 120 ton pootgoed
van het ras Madeleine losgestort in de
bewaring liggen en wil de aardappelen nu
in kisten hebben om ze te sorteren en te
laten afzakken. „We zijn vandaag iets later
begonnen, omdat het vanmorgen nog een
graad vroor”, zegt de loonwerker, die samen
met zijn broer Edwin het loonbedrijf runt.
„De poters gaan in kisten naar een loods
die niet geïsoleerd is. En als aardappelen
te koud worden, zijn ze gevoeliger voor
schade.” De Lange verwacht de klus in één
dag te kunnen afronden. „Dat moet ook
wel, want morgen moet ik naar een andere
klant toe.” Het opschepseizoen duurt
globaal van half januari tot eind mei.

9.45 uur - Wilmar stelt de band van de
opschepmachine zo nu en dan bij. „Dat
is nodig om ervoor te zorgen dat de
opneemband recht blijft lopen. Anders raakt
hij aan de zijkant beschadigd.” De grootste
oorzaak van een eventueel spelingverloop in
de band is vervuiling, aldus de loonwerker.
„Als de machine stil staat, maak ik ook de
neus van de opneemband schoon. Die wil
ook nog wel eens vervuilen.”

Kisten vullen
8.30 uur - De Lange schept de poters
op met de opschepmachine, waarna de
aardappelen via een telescoopband en een
vaste band naar de kistenvuller worden
getransporteerd. Er worden twee kisten
gevuld: één tegelijk en om en om. Als de
sensoren van de kistenvuller naar behoren
werken, gaat dit in principe altijd goed, zegt
de loonwerker. De Lange schept meestal
consumptieaardappelen of uien op, die
direct via een band in een vrachtwagen
worden geladen. „Dat proces gaat sneller
dan het vullen van kisten. De akkerbouwer is
soms niet snel genoeg terug met lege kisten.
Dat betekent dat ik de opschepmachine zo
nu en dan stil moet zetten.”

Netjes en schoon werken
9.00 uur - Om niet te veel tijd kwijt te raken,
rijdt akkerbouwer Con Pol voortdurend
met lege en volle kisten heen en weer
tussen loods en bewaring. Als De Lange
op de teler moet wachten, benut hij die
tijd om met een schep de poters langs de
zijkant van de cel op te ruimen. „We willen
netjes en schoon werken. Ik zorg er daarom
voor dat er geen aardappelen achter de
wielen van de opschepmachine liggen als ik
achteruit rijd.Verder is het belangrijk dat ik
de snelheid van de machine aanpas aan de
kistenvuller.”
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Acclimatiseren
11.00 uur - Het werk verloopt voorspoedig,
constateert akkerbouwer Co Pol. Hij kan
het tempo van de kistenvuller maar net
bijhouden met het verrijden van lege en volle
kisten van en naar de loods. „Ik heb 120 ton
pootgoed los in de bewaring gestort bij gebrek
aan kisten”, vertelt hij. „Het gaat hier om
ongeveer 10 procent van al het pootgoed dat
ik begin september heb gerooid. We halen de
aardappelen nu uit de bewaring en brengen
ze naar de loods, waar de poters een paar
dagen kunnen acclimatiseren. Aan het einde
van de week wordt het pootgoed gesorteerd
en kan het worden afgezakt.” Pol had de
pootaardappelen eigenlijk vorige week al willen
sorteren, maar toen was het te koud om op te
scheppen. „De weersvoorspellingen zijn deze
week gunstiger om de poters te verwerken. En
er zit geen tijdsdruk achter, omdat ik de afzet
naar de bestemming zelf regel.”

Vroeg uit bed
12.30 uur - De pootaardappelen in de loods
hebben de bestemming Turkije. Maar het is nog
even afwachten of het product voldoet aan de
voorwaarden van het betreffende land, aldus
Pol. „Het kan zijn dat ik ze nog elders in de
mechanische koeling zet. Maar zolang het niet
meer gaat vriezen, staan ze hier goed.” Wilmar
de Lange belt alvast met de klant voor de
volgende dag: een consumptieaardappelteler.
Het werk bij pootgoedtelers laat zich vaak
beter plannen, weet hij. „Bij consumptietelers
kan het zijn dat je bij nacht en ontij uit je bed
moet. Als de aardappelen bijvoorbeeld naar
een fabriek in Duitsland gaan, wil dat bedrijf op
tijd beleverd worden. Het is dan niet gek als je
al om vier uur ’s nachts met je opschepmachine
op pad gaat.” 

Werkdag
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