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In de internationale top 3 van aardappelmachineconstructeurs vinden we 2 bedrijven
uit Vlaanderen terug. Niet verwonderlijk want ons land is wereldtop in aardappelproductie en -verwerking. Naar aanleiding van PotatoEurope 2015 gingen we bij
allebei langs voor een gesprek. Zaakvoerder Stefan Top stond ons te woord bij
AVR. – Anne Vandenbosch
p PotatoEurope 2015 (www.pota
toeurope.com), op 2 en 3 septem
ber in Kain, verzamelt de interna
tionale aardappelsector. Voor de
Belgische bedrijven is dit de ideale
gelegenheid om hun expertise te tonen
aan een internationaal publiek. AVR stelt
er zijn uitgebreide productfolio voor.

Bewogen geschiedenis
De omgeving van Roeselare is van ouds
her gekend als een regio met intensieve
aardappel en groenteproductie. Dat
werkt blijkbaar stimulerend voor de
ontwikkeling van passende machines.
Machinebouwer AVR heeft er zijn be
drijfszetel. Het bedrijf – genoemd naar
Alfons Vansteenkiste uit Roeselare  werd
al in 1849 opgericht. Vansteenkiste was

We zorgen ervoor dat onze
klanten met minder moeite
méér verkoopbare producten
kunnen inschuren.
smid en maakte handgereedschappen
voor de land en tuinbouw. In 1951 bouw
de hij zijn eerste aardappelrooier. Stefan
Top: “Mijn schoonvader, Norbert Nollet,
was hier ingenieur in de jaren 60. Hij
stond aan de basis van de ontwikkeling
van de eerste tweerijige rooiers. Aange
zien de stichter geen opvolgers had,
besloot Norbert in 1973 AVR over te
nemen via een managementbuyout. In
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die periode verhuisde het bedrijf vanuit
het centrum naar de huidige locatie aan
de Meensesteenweg.” Tien jaar later
werd de onderneming opgesplitst in 2
afzonderlijke entiteiten: AVR Tools voor
de commercialisering van handgereed
schappen en AVR Machinery. Het gamma
aardappelrooiers binnen AVR Machinery
breidde in de jaren 90 voortdurend uit.
“Zelf belandde ik in 1993 als ingenieur
aan de tekentafel. Ik hielp indertijd bij de
ontwikkeling van een vierrijige rooier.” Hij
stond ook in voor de integratie van het
ERPsysteem (enterprise resource
planning), waardoor de verschillende
bedrijfsprocessen beter op elkaar werden
afgestemd. In 1998 volgde een Neder
lands hoofdstuk. AVR Machinery kwam in
handen van de Netagco Holding. Stefan
dossier • 21
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Thuis in de wereld
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Jaarlijks produceert AVR ongeveer 250
rooiers, 200 frezen, 120 inschuurmachi
nes, 90 planters, 80 loofklappers en 70
combiwerktuigen. Zowat de helft van de
bedrijfsomzet wordt gerealiseerd in

AVR

ANTWERPEN
WEST-VLAANDEREN

ht

Gemeente: Roeselare
Specialisatie: aardappelrooiers, grond
bewerkings, poot, sorteer en
inschuurmachines
Personeel: 130 (115 in Roeselare, 15 in
Veendam)
Website: www.avr.be

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT

Roeselare

WAALS-BRABANT
LUIK
HENEGOUWEN

NAMEN

LUXEMBURG

Volledige productlijn
AVR had dan wel een ruim gamma aard
appelmachines in huis, toch was het
bedrijf enkele jaren geleden nog geen
volledige fullliner. Overname van de
planteractiviteit van het Noorse Under
22
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België (27%) en Nederland (23%). Stefan:
“Sinds de overname in 2003 behaalden
we heel mooie cijfers bij onze noorderbu
ren. De omzet steeg er van 2 miljoen in
2004 naar 9,5 miljoen in 2013. De lage
landen liggen dan ook in het midden in
hét aardappelbekken van Europa. Boven
dien zijn wij, onder meer door onze
taalkennis, van alle markten thuis. Dat is
een enorm voordeel bij export. Frankrijk
is onze derde grootste afzetmarkt (17%).
Daarna volgen Rusland, Duitsland en
Polen.
We vinden het een uitdaging om overal
een AVRofferte te presenteren. Waar een
markt is, moeten we machines kunnen
verkopen. Alhoewel we vandaag al in 50
landen actief zijn en we wereldwijd 105
dealers tellen, bestaan er nog steeds
‘witte vlekken’ in het aardappelproductie
gebied. Anderzijds zijn we bewust niet
actief in de VS. Daar hanteren ze immers
totaal anderen normen en dimensies. We
boren vooral nieuwe markten aan door

on
d

haug in 2012 en van inschuurmachines
Climax een jaar nadien maakten de cirkel
rond. “Klanten verkiezen een bedrijf dat
alles in huis heeft”, stelt Stefan. “Zo zijn
de machines op elkaar afgestemd en je
hebt slechts één aanspreekpunt voor het
hele gamma, van veld tot schuur en van
aankoop tot service. Die overnames
gaven trouwens een nieuwe impuls aan
ons bedrijf. We passen onze knowhow toe
op dit nieuwe gamma. Door onze jaren
lange ervaring weten we heel goed wat
een aardappel kan verdragen bij verschil
lende omstandigheden. We leerden dat in
het veld. We zijn nu volop bezig met het
uitrollen van onze AVRtechnologie over
de nieuwe productlijnen.”

rig

bleef als product manager in het bedrijf.
Hij nam toen ook nog de taak van milieu
coördinator op zich. “In die periode kwam
de productie van Rumptstad frezen,
aanaarders en loofklappers naar Roese
lare. Deze activiteit was een mooie aan
vulling tijdens onze kalmere winterperi
ode.” Er volgden echter enkele moeilijke
jaren in de landbouwsector. Netagco ging
failliet in 2003. De familie Nollet nam
toen de AVRactiviteiten opnieuw over;
AVR Tools en de gebouwen in Roeselare
waren gelukkig nog in eigendom. Stefan
werd zaakvoerder en leidde samen met
Johan Vansteenlant en schoonbroer Krist
Nollet het bedrijf. “Sinds die doorstart
legden we een mooi traject af”, vertelt
Stefan trots. Hij laat me enkele cijfers
zien. “In 2003 behaalden we een jaarom
zet van 7 miljoen euro. Vorig jaar reali
seerden we 44 miljoen euro (geconsoli
deerd 48 miljoen euro). We behaalden al
7 jaar op rij de lijst der ‘Trends Gazellen’
in WestVlaanderen, in de categorie grote
onderneming. Volgens het vakblad Trends
zijn dit de snelst groeiende bedrijven. We
hebben hard gewerkt om AVR opnieuw op
de kaart te zetten én om het familiale
karakter van ons bedrijf te herintroduce
ren. Vooral dit laatste gaf onze werkne
mers een echte boost. Het blijkt toch wel
anders te werken in een bedrijf dat in
familiale handen is dan in een strakke
financiële holding. We kijken met ge
mengde gevoelens terug op die Netagco
periode. Maar het was zeker een goede
leerschool. In die 5 jaar saneerde de
Nederlandse holding immers het ver
koopnetwerk. De beste verkooppunten
bleven dus ook over in het nieuwe AVR.
Onze bedrijfsvoering werd in die periode
sterk geprofessionaliseerd en gestructu
reerd en dat dragen we vandaag nog
mee. We hebben leren kwantificeren.
Vandaag wordt het bedrijf aangestuurd
door een vijfkoppig managementteam. De
juiste producten in de juiste markten
afzetten, blijft een voortdurende uitda
ging. Een goede productportefeuille, een
sterk verkoop en dealernetwerk en een
uitgebouwde naverkoopdienst met vol
doende reserveonderdelen zorgden voor
ons succes en de bijhorende groei.”

“Een goede productportefeuille, een sterk verkoop- en dealernetwerk en een uitgebouwde naverkoopdienst met voldoende reserveonderdelen zorgden voor ons succes en de bijhorende groei”, stelt
Stefan Top, managing director bij AVR.
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1

robuuste machines afleveren. Onze
klanten mogen op het veld niet stilstaan.
En de aardappelen moeten kwaliteitsvol
gerooid worden. We zijn ook eigenzinnig.
Zo beslisten we geen tweerijige zelfrijder
meer op de markt te brengen. Vierrijige
machines zijn immers efficiënter voor de
professionele aardappelteler, ook op
kleinere percelen. Verder zijn we betrok
ken bij onze klanten en in het algemeen
in de landbouw. We verkopen niet gewoon
ijzer en staal, maar ook advies.”
AVR voert sinds zo’n 2 jaar de baseline
‘Keen & Green’. “Keen staat voor slim,
innovatief en oplossingsgericht. Green
geeft niet alleen ons huiskleur weer,
maar ook onze duurzame en milieube
wuste aanpak tijdens de productie. We
beschikken onder meer over 2 ha zonne
panelen waarmee we bijna de helft van
ons energieverbruik produceren. In de
nieuwe loods, met een oppervlakte van
10.000 m² voor de productie van de
getrokken rooiers, zullen we bijvoorbeeld
rekening houden met de ergonomie van
onze werknemers.”
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1 AVR nam in 2012 het Nederlands Climax over, deze inschuurmachines zijn nu geïntegreerd onder
de AVR-vlag. 2 De getrokken tweerijige rooier Spirit 9200 Varioweb zal voor het eerst in actie te
zien zijn op PotatoEurope.

C

deelname aan de grote internationale
beurzen. Daar leggen we nieuwe contac
ten. Voorts volgen we in het spoor van de
verwerkende nijverheid. Deze bedrijven
weten goed in welke regio’s de levens
standaard stijgt. Die factor is immers
gelinkt aan een hoger verbruik van
‘verwerkte’ producten, dus ook van
aardappelen. Op een bepaald moment
vraagt men daar ook machinaal geoogste
aardappelen voor de industrie, en dan
staan wij op de eerste rij. Naast de aan
wezigheid van aardappelen is geld – of de
toegang tot kapitaal – weliswaar een
belangrijke vereiste om rooiers en andere
machines te (ver)kopen.”

Keen & Green
Het bedrijf gaat prat op een goede repu
tatie. “AVR verkoopt oplossingen aan de
klant”, stelt Stefan. “We zorgen ervoor
dat onze klanten met minder moeite
méér verkoopbare producten kunnen
inschuren. Het is dan ook van groot

belang om technologie te ontwikkelen die
in zeer diverse omstandigheden, in
verschillende bodems en op hellingen,
optimaal functioneert. We kiezen er
vandaag voor om onze machines hier in
Roeselare te assembleren met onderde
len van toeleveranciers. Voor de grote
rooimachines verloopt dat bijvoorbeeld in
2 fasen. Eerst gebeurt de bovenbouw
inclusief alle bedrading en hydrauliek, op
een andere lijn monteren we het mecha
nische rooigedeelte. We werken hierbij op
maat van de klant (assembly to order). De
rol van ons verkoopteam is dus cruciaal.
Hij moet zijn klant doorgronden: Op welk
bodemtype is hij actief? Welke aardappe
len produceert hij? Hoe snel wil hij rooi
en? Wie zijn de afnemers? Is de klant
goed technisch geschoold? … Deze
antwoorden bepalen het type machine en
de opties die geadviseerd worden aan de
klant.”
Stefan haalt de waarden van het bedrijf
aan: “We willen betrouwbaar zijn, dus
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Uithangbord
AVR zal dit uitgebreide productgamma nu
uitrollen naar haar klanten. Stefan:
“PotatoEurope is daarvoor de ideale
gelegenheid. Zo zullen de Puma 3 (zie
Management&Techniek 18, 2014) en de
Spirit 9200 Varioweb, er voor het eerst
deelnemen aan rooidemonstraties. Onze
vierrijige bunkerrooier Puma 3 kreeg
intussen nog heel wat extra snufjes om
het rooiproces te verbeteren en te verge
makkelijken. De Spirit 9200 VW is perfect
aanpasbaar aan verschillende rooicondi
ties dankzij zijn volledig hydraulische
aandrijving. De productstroom komt na
de zeefmatten op een egelband, van waar
de stroom over axiaalrollen gaat, om via
een dwarsegelband de aardappelen naar
de leestafel te leiden. Het gepatenteerde
Varioweb werd voor de eerste maal in een
getrokken tweerijige rooier ingebouwd.
De Drempelmaker op onze pootmachines
past dan weer volledig in het ‘Jaar van de
Bodem’. Erosie beperken is immers een
belangrijk thema. Aan de hand van
hydraulisch op en neer bewegende
schopjes, gemonteerd op de aanaardkap,
worden hoopjes aarde tussen de ruggen
gecreëerd. Die houden afstromend water
en grond tegen. Daarnaast kan je ook
tijdens de inschuurdemo’s een ruim
gamma van onze machines aan het werk
zien.” n
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IS COMPLETER DAN OOIT
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De nieuwe full-liner dewulf~miedema zal zich voor het eerst presenteren in het veld
op PotatoEurope in Kain. Wij hadden alvast een gesprek met salesmanager Karel
Decramer. – Anne Vandenbosch
ls een van de meest intensieve
aardappelproducerende landen is
België ook erg sterk in aardappel
mechanisatie. Zo is fabrikant Dewulf al
bijna 70 jaar specialist in rooimachines
voor de aardappel en wortelteelt. Na de
overname van het Nederlandse Miedema
in september 2014 biedt de groep
dewulf~miedema nu een totaalaanbod
aan haar klanten.

Sterk familiebedrijf
Robert Dewulf startte in 1946 met de con
structie van rooimachines in Roeselare.
In het hartje van deze groentestreek
waren zijn machines voornamelijk gericht
op groenten en aardappelen. Robert
overleed echter in 1979. Gelukkig hielden
enkele werknemers het bedrijf overeind
tot dat dochter Rika in 1989 het roer kon
24
24 • dossier

overnemen. Onder haar impuls ging de
ontwikkeling van de rooitechnieken
verder. De bedrijfszetel verhuisde in die
periode van het centrum van de stad naar
de huidige locatie aan de Moorseelse
steenweg. Vanaf 2000 stapte de derde
generatie in het familiebedrijf. Hendrik
Decramer staat in voor R&D, Karel voor
de afdeling Verkoop en Willem voor
Aankoop. Schoonbroer Thomas Decan
leidt de productieafdeling. Rika bleef tot

dewulf~miedema beschikt
nu over een volledig product
gamma voor moderne
aardappel en groentetelers.

2011 de personeelszaken en het finan
ciële gedeelte opvolgen. Finaal droeg ze
deze verantwoordelijkheden ook over aan
het management.
Karel Decramer: “Dankzij onze moeder
kregen we de kans om te groeien in onze
job. Onze jonge ploeg bracht een ver
nieuwde dynamiek in het bedrijf. We
hanteren een grote transparantie en
wisselwerking tussen de verschillende
afdelingen. Het totaalplaatje van het
bedrijf staat daarbij voorop. Bij het ont
werp van een nieuwe machine trachten
we de wensen van onze klanten te vervul
len, maar ook de vereisten voor een vlotte
montage en een gemakkelijk onderhoud
worden mee in rekening gebracht. We
staan voor een open communicatie.
Gezien de nauwe familiebanden is dit erg
belangrijk. De verschillende taken binnen
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Winsum en Guido Mangnus is de marke
tingverantwoordelijke van beide merken.
Zelf doe ik nu de verkoop van Dewulf
zowel als van Miedema.” Omdat beide
merken een grote naamsbekendheid
genieten en een goed imago hebben,
behield het nieuwe management beide
merknamen. “Zowel Dewulf als Miedema
hebben een sterke positie in de markt,
elk bedrijf blijft dan ook na de fusie doen
waar hij goed in is. Dewulf blijft dus
specialist in rooiers, terwijl Miedema zich
concentreert op grondbewerking, poten,
sorteren en inschuren. Om de eenheid
van de 2 merken te benadrukken, werden
wel de styling en kleuren van Dewulf
toegepast op de producten van het merk
Miedema. We kwamen voor het eerst op
die manier naar buiten tijdens Interpom
in Kortrijk. Een nieuw gezamenlijk logo
geeft de relatie weer tussen Dewulf en
Miedema.”
Met 3 productiefaciliteiten in Europa en
ongeveer 275 medewerkers produceert
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Partners zoeken? “Al deze pistes hebben
voor en nadelen”, stelt Karel. “Het is
bijvoorbeeld niet eenvoudig om in een
ander machinegamma specialist te
worden. Bovendien zijn we nu al thuis in
de belangrijkste productiegebieden.
Daarom volgden we de evoluties bij de
constructeurs binnen onze sector en
zagen enkele mogelijkheden ontstaan. In
mei 2013 deden we verkennende ge
sprekken met het Nederlandse bedrijf
Miedema, ook een grote speler in de
aardappelmechanisatie. Hun gamma
behelst 4 productgroepen: grondbewer
king, poten, sorteren en inschuren. Net
als Dewulf had Miedema geen ambitie
om zélf een fullliner te worden. Over
name van Miedema bleek wel bespreek
baar. In september 2014 werd deze deal
wereldwijd bekend gemaakt. De Dewulf
Holding is vandaag voor 72% aandeelhou
der van Miedema, 2 aandeelhouders van
Miedema behielden elk 14%. René
Boeijenga bleef manager op de locatie

Bo

DEWULF~MIEDEMA
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Gemeente: Roeselare
Specialisatie: Dewulf: aardappel en
wortelrooimachines; Miedema: grond
bewerkings, poot, sorteer en in
schuurmachines
Personeel: 275
Website: www.dewulfgroup.com en
www.miedema.com
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het management zijn evenwaardig. We
evalueren elkaar ook jaarlijks. Kritische
punten moeten immers bespreekbaar
zijn om onenigheid te vermijden. We zijn
dan wel familie, elk van ons is ook aan
deelhouder, hanteert een andere stijl,
heeft andere verwachtingen, heeft een
eigen gezin, … De bedrijfsvisie en beslis
singen over investeringen moeten welis
waar goed afgestemd worden. Wij worden
daarbij geruggensteund door een raad
van advies met externe adviseurs die
tweemaandelijks samenkomt. Deze raad
evalueert ons ook en helpt om onze
strategie op lange termijn te bepalen.
Weinig kmo’s werken op deze manier,
maar wij vinden dit klankbord van onder
nemers prima.”
Zo besliste dit managementteam om in
2006 samen met 2 Belgische construc
teurs uit andere sectoren te investeren in
een nieuwe productiehal in Brasov in
Roemenië. “We deden dit om efficiënter
en kostenbewuster te werken, vooral
tijdens de piekperioden. Hier gebeurt
voornamelijk het laswerk van arbeidsin
tensieve componenten die gemakkelijk te
transporteren zijn. In het kader van een
verdere groeistrategie zijn we sinds 2013
volledig eigenaar van deze vestiging. Het
is vandaag dus geen toeleverancier meer,
maar een onderdeel van Dewulf. Willem
verhuisde er naartoe met zijn gezin en
leidt vandaag Dewulf Roemenië. Het was
immers belangrijk om er de Dewulfaan
pak te integreren en de betrokkenheid te
vergroten. We verdubbelden er recent de
bedrijfsoppervlakte tot 1,6 ha, waarvan
8000 m² overdekt.”

Dewulf kan voor de voorbije jaren mooie
groeicijfers voorleggen. Tussen 2010 en
2015 steeg de omzet jaarlijks met 14%.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
naam Dewulf de voorbije 5 jaar telkens
prijkt in de lijst van de ‘Trends Gazellen’
van de provincie WestVlaanderen, in de
categorie grote ondernemingen. Volgens
het vakblad Trends zijn dat de snelgroei
ende bedrijven die het competitievermo
gen van de provincie aanzwengelen. “Tus
sen 2011 en 2014 steeg onze jaaromzet
van 30 naar 44 miljoen euro. ”
Het bedrijf kende dan wel de nodige
groei, toch vroeg het management zich
de voorbije jaren af welke richting ze
moest uitgaan. Uitbreiding van het pro
ductgamma? Nieuwe markten aanboren?

© JORDY VANDECAPPELLE

Overname van Miedema creëert
fullliner

“Zowel Dewulf als Miedema hebben een sterke positie in de markt, elk bedrijf blijft dan ook na de fusie
doen waar hij goed in is. Dewulf blijft specialist in rooiers, terwijl Miedema zich concentreert op grondbewerking, poten, sorteren en inschuren”, aldus Karel Decramer, sales manager bij dewulf~miedema.
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1 De Kwatro 4-rijige aardappelrooier gaat waar geen enkele andere rooier kan gaan. De rupsen
garanderen minimale bodemdruk en zorgen ervoor dat je zelfs in de zwaarste weersomstandigheden
kunt rooien. Het rooikanaal is gepositioneerd voor de rupsen, zodat de aardappelruggen ongeschonden blijven. 2 Dit voorjaar trok Miedema – in de nieuwe kleuren – de boer op. De CP 42P SmartFloat pootmachine uitgerust met de nieuwste innovatie, de Erosion-Stop, demonstreerde op
verschillende plaatsen in het land.
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Nederland en België bepalen respectie
velijk 26 en 18% van onze markt. Hier
behalen we een omzet van ongeveer
100 euro per ha. Duitsland (11%), Frank
rijk (9,5%), Rusland (7,5%) en VK (6,3%)
zijn onze belangrijkste exportlanden,
maar we zijn wereldwijd actief. Er bestaat
zeker nog groeipotentieel, zeker in onze
buurlanden. We realiseren er ‘slechts’
een omzet van 35 tot 50 euro per ha. Die
jaarlijkse groei met 14% zouden we toch
moeten kunnen verderzetten. Na België
en Nederland wordt trouwens het West
Europese dealernetwerk van
dewulf~miedema verder vorm gegeven.”
Samen met de groei van het bedrijf, wordt
ook de logistiek complexer. Dewulf bouwt
daarom in de komende jaren een nieuw
logistiek centrum aan de overzijde van de
Moorseelsesteenweg.
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De regio rond Roeselare is de thuisbasis
voor de aardappel en groenteindustrie.
Karel: “We mogen best wel trots zijn op
onze aardappelverwerkende nijverheid.
De aardappelketen is erg hoogstaand in
ons land. Door de sterke concurrentie bij
de verschillende spelers in dit verhaal 
producenten, loonwerkers, machinecon
structeurs en verwerkers  leveren we
een kwaliteitsvol eindproduct aan een
zeer scherpe prijs. Dat bepaalt ook de
drang naar groei en ontwikkeling van de
betrokken bedrijven. In tegenstelling tot
andere regio’s is de markt voor onze
machines hier trouwens nog stijgend.
Miedema ligt ook in een belangrijk poot
goedgebied. Het specifieke gamma komt
er goed tot zijn recht. Beide productiefa
ciliteiten liggen dus in topgebieden.

nb

de nieuwe onderneming meer dan 1800
machines per jaar. Dewulf maakt onge
veer 300 aardappel en wortelrooiers, in
Winsum worden jaarlijks 1500 inschuur,
sorteer en pootmachines geproduceerd.
De locatie in Brasov functioneert als een
geïntegreerde productiefaciliteit voor
halffabricaten van hoge kwaliteit. De
gezamenlijke omzet van dewulf~miedema
bedroeg in 2014 69 miljoen euro. De
voorbije maanden werd binnen de nieuwe
structuur vooral werk gemaakt van de
samensmelting van de verkoopteams van
beide merken in beide landen. “In Neder
land beperkten we ons dealernetwerk tot
15 locaties. De verkoop van Dewulf in
Vlaanderen verloopt vanuit Roeselare en
via Demaeght Agri, dealer Anné Mechani
satie verkoopt Miedema. In Wallonië
hebben we meerdere fullservicedealers.”

Tonen aan internationaal publiek
dewulf~miedema presenteert zich dus
voor het eerst aan een internationaal
publiek op PotatoEurope. “Het speelt in
ons voordeel dat dit aardappelevent in
België wordt georganiseerd. We maken
ervan gebruik om met potentiële klanten
onze fabriek in Roeselare te bezoeken.”
Dewulf pakt er uit met 3 rooiers. De
vierrijige bunkerrooier Kwatro zowel als
de nieuwe R3060, een tweerijige zelfrij
der, en de R2060, een tweerijige getrok
ken rooimachine, zullen demonstreren.
De vijfde generatie R3060 werd in het
voorjaar 2014 gelanceerd. De rooier kan
volledig aangepast worden volgens de
omstandigheden van de klant. Dankzij
zijn modulaire bouw zijn er 9 verschil
lende uitvoeringen beschikbaar. Met een
ruim scala aan opties biedt Dewulf een
rooier op maat waarbij nog meer aan
dacht gaat naar de kwaliteit van het
eindproduct. In de nieuwe Claascabine
staat de chauffeur centraal, met een
gegarandeerd zicht op het rooiproces,
een geavanceerde joystick en een rooi
en tractiedisplay. Via 6 camera’s en 2
grote schermen kan hij zich optimaal
concentreren op de productstroom.
Als nieuwigheden zal Miedema onder
meer de ErosionStop techniek op zijn
pootmachines tonen, maar ook de MH
201, een langere variant van het bestaan
de model stortbunker met geïntegreerde
reinigingsunit die – op vraag van de
klanten – ook op het veld kan ingezet
worden. n
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DREMPELS BESCHERMEN
TEGEN EROSIE
Op PotatoEurope zullen de rooi- en inschuurdemonstraties opnieuw een groot deel
van de aandacht naar zich toetrekken. Maar ook erosiebestrijding in aardappelen is
een actueel thema. Begin juni konden we in Bilzen een proefveld bekijken waar verschillende systemen werden vergeleken. – Patrick Dieleman
Drempels maken

Waterproof?
Op het proefveld werden de effecten van
de drempels, aangelegd door de hiervoor
vermelde machines, vergeleken met een
strook zonder drempels. Om het effect te
laten zien, liet men van bovenaan op de
helling 1000 l water naar beneden stro
men in elk van de objecten. Dit gaf niet
hetzelfde effect als een zware regenbui,
maar het illustreerde wel hoe de drem
peltjes het in de geulen afstromende
water op het laagste deel van de helling
kunnen tegenhouden.
De cubitainers werden gelijktijdig ge
opend. Op de strook zonder drempels
kwam het water eerst beneden. Geruime
tijd nadien volgden de Dycker en de
Miedema. Bij de Barbutte geraakte het
water zelfs niet tot beneden. Dirk Baets
besloot dat de grotere drempels gemaakt
met de Barbutte meer kracht hebben om
zware buien tegen te houden. Hij vertelde
dat op het andere perceel de volgorde
anders was: daar hielden de drempels
van de Dycker het water iets langer op.
Maar het belangrijkste besluit dat we
volgens hem uit deze niet aan de realiteit
beantwoordende demonstratie moeten
trekken is dat aardappeldrempels wel
degelijk in staat zijn om het water tijdens
zware regenbuien ter plaatse te hou
den. n

nb

er
e

ht

© PATRICK DIELEMAN

C

op
y

rig

Aardappeldrempels zijn in
staat om het water tijdens
zware regenbuien ter plaatse
te houden.

Tijdens de demonstratie in Bilzen liet men 1000 l
water naar beneden stromen in elk van de
objecten. Er is duidelijk te zien dat het water in
de zone zonder drempels (links) veel sneller
beneden komt dan in de zone met drempels.

hydraulisch. Een voordeel is dat men
hiermee de afstand tussen de drempels
kan regelen.
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Dirk Baets van Bayer vertelt over de
resultaten van een erosieproef die ze in
2011 aanlegden op de ForwardFarm in
Huldenberg. De drempels bleken het
afstromen van sediment met minstens
66% te reduceren en de afspoeling met
minstens 50%.
Er zijn ondertussen meerdere ‘drempel
systemen’ op de markt. Het oudste
systeem is de Barbutte, van de Franse
constructeur Cottard. Bij deze machine
slepen tussen de ruggen schopjes, die

Bo
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n Bilzen heeft men een gebied met
veel rode en paarse (lees: erosiege
voelige) percelen. De landbouwraad
van Bilzen ging in Huldenberg de erosie
proeven bekijken die Josse en Jan Pee
ters daar liggen hebben in het kader van
hun samenwerking met Bayer CropSci
ence. Bayer was bereid om ook proeven te
helpen aanleggen in Bilzen. Uiteindelijk
werden 4 proefvelden gerealiseerd: 2 in
aardappelen en 2 in maïs. We beperken
ons hier tot de proeven in de aardappelen.

bevestigd zijn aan pendelende armen. Ze
slepen grond mee. Op regelmatige af
standen worden die armen opgelicht,
waardoor een drempel ontstaat. Een
nadeel is dat deze machine zwaar weegt,
waardoor een aparte werkgang nodig is.
Toch zijn er toepassingen waarbij de
machine wel werd gecombineerd met een
aardappelplanter (zie Management
&Techniek 19, 2012).
Ook de Dycker van Grimme weegt vrij
zwaar. Daarom bedacht deze machine
constructeur een miniversie (zie
Management&Techniek 8, 2014) voor op
de aardappelplanter. De Dycker legt geen
echte drempels aan, maar kapt met zijn
3 messen, die op een rad staan, gaten in
de grond. De ErosionStop, die
dewulf~miedema deze winter lanceerde
(zie Management&Techniek 12, 2015),
bedient de schopjes tussen de drempels
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