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Peenteelt ZeeuwsVlaanderen gericht op
België
Behalve de meer bekende peenteeltgebieden, zoals de Noordoostpolder
en West-Friesland, is ook Zeeuws-Vlaanderen een belangrijke teeltregio.
De Zeeuws-Vlamingen leveren hun ongeveer 500 hectare peen vooral aan
Belgische afnemers. Op bezoek bij twee telers, José Waverijn uit Philippine
en Daniël Dekker uit Biervliet.

José Waverijn stuurt zijn Volkswagen Caddy
behendig over de Lozeschorweg naar een
perceel waar een rooier van hem peen
aan het oogsten is. Schor, of kwelder, in
de straatnaam duidt op het ontstaan van
het gebied, dat grotendeels gewonnen is
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op de Schelde. Na de watersnoodramp van
1953 vestigde de familie Waverijn zich in
de drooggevallen Braakmanpolder. In 1970
startte de vader van Waverijn als een van de
eersten in het gebied met de teelt van peen.
Eerst alleen eigen teelt, toen ook loonwerk

en vervolgens ook contractteelt en handel.
Voor zijn zoon José is peen de belangrijkste
activiteit op het bedrijf, dat hij in maatschap
heeft met zijn broer Marco. Marco richt zich
vooral op witlof, een andere hoofdtak van
de maatschap. Waverijn is commissionair,
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Reportage
De zeeuws-vlaamse
polders zijn meestal bont
en er zit vrijwel overal
grofzand in de bouwvoor.
Bij de oogst veegt en
schuurt dat grofzand een
beetje langs de wortels,
bewaring is daarom
moeilijk.

intensief bouwplan, onder andere ook met
pootaardappelen en witlof. Dit jaar teelt
hij 7,5 hectare peen op twee percelen. Het
perceel waar nu de rooier rijdt, huurt hij voor
1.300 euro per hectare.
Waverijn schat de opbrengst van het perceel
op 100 ton bruto per hectare, ongeveer 70
ton netto. „Zo’n opbrengst is uniek zo vroeg
in het seizoen”, stelt Van Cadsand vast.
Het rooien gaat soepel. Chauffeur
Peter Pladdet rijdt op de Dewulf ZK II S
klembandrooier van loonbedrijf Waverijn.
De machine brengt de peen schoon in de
kuubskisten op de kar. Naast de zelfrijder
heeft Waverijn ook twee getrokken rooiers.
De kisten op de kar zijn vol. Dat is precies
de hoeveelheid die voor vandaag besteld
is. De rooier stopt midden in het perceel.
„We leveren alleen dagvers”, zegt Waverijn.
„Het product mag geen dag overstaan.
Waarschijnlijk rooien we morgen verder. Dat
weet ik aan het eind van de dag.”
Juliëtte rijdt de kar met kisten naar hun
bedrijf, waar de Belgische verwerker ze komt
ophalen.
De contractprijs is vandaag (23 augustus,
red.) 8,5 cent per kilo, legt Waverijn uit als
hij weer in de Caddy stapt. Hoe vroeger in
het oogstseizoen, hoe hoger de contractprijs.
Bij de start van de oogst begin juli is die 12
cent. Dan zakt de prijs langzaam tot 8 cent
in oktober. Daarna loopt die weer op tot het
eind van het jaar.

Grofzand schuurt peen

loonwerker en teler van peen. „Wij helpen
telers bij het zaaien, de oogst en de afzet”, zo
omschrijft hij zijn de activiteiten.

Tekst: Peter van Houweling
Beeld: Duofoto

Bijna alle Zeeuws-Vlaamse peen gaat naar
Belgische verwerkers. Vooral rond het
Vlaamse Dendermonde zitten er veel, op
zo’n 60 kilometer afstand van Philippine.
„Het is hier iets minder koud dan in het
binnenland van Vlaanderen”, legt Waverijn
uit. „Daardoor kunnen we hier meestal langer
doorgaan met rooien als het vriest.”
Een ander voordeel voor de verwerkers is dat
in Zeeuws-Vlaanderen veel goede zavelgrond
beschikbaar is. Maar die bodem heeft ook
een nadeel. Want bijna alle polders zijn
onttrokken aan de zee. Ze bestaan bijna
allemaal uit voormalige schorren, slikken

en oude kreken. Daardoor zijn ze meestal
bont en er zit vrijwel overal grofzand in de
bouwvoor. Vooral op de lichtere percelen.
Bij de oogst veegt en schuurt dat grofzand
een beetje langs de wortels, waardoor er
bij bewaring na verloop van tijd kleurverlies
optreedt. Daarom zijn de meeste ZeeuwsVlaamse wortels minder geschikt voor opslag
van langer dan een maand. Bijna alle peen
gaat daarom gelijk af land vers naar een
verwerker.
Alleen peen van de zwaardere grond is
geschikt voor bewaring. „Hoe vettiger de
grond, hoe gaver de peen”, zegt Waverijn.
De peen staat er dit jaar gemiddeld goed
op, constateert de Philippinse ondernemer.
Hij had in het begin van het seizoen wel
angst voor aaltjes, omdat Vydate niet meer
beschikbaar is. Om geen risico’s te nemen
is hij daarom selectiever geweest bij de
keus van de percelen bij telers met wie hij
contracten sloot. Bij twijfel liet hij een extra
bodemonderzoek uitvoeren: „We hebben
hier vooral last van vrijlevende aaltjes, die
kunnen in het vroege voorjaar best wel
schade veroorzaken in het gewas.” Schimmels
vormden dit schimmelrijke seizoen nauwelijks
een probleem: „Er zijn hele goede middelen
beschikbaar.”

Snackpeen breidt uit
Daniël Dekker uit Biervliet is minder goed te
spreken over de kwaliteit van de peen. Ook
hij is commissionair en teler. „Teleurstellend”,
vindt hij de kwaliteit zelfs. „Links en rechts
zijn er problemen met groeischeuren. En op
sommige percelen zijn de aaltjes behoorlijk
tekeer gegaan, nu we geen Vydate meer
hebben.” Peen die niet voldoet aan de eisen
voor de versmarkt gaat naar de industrie.
Dekker heeft als specialiteit snackpeen.
Die ligt vooral bij supermarkten en
benzinestations in de schappen, als rauwe,
gezonde snack, geschikt om uit het vuistje te
eten.
Het is zowel qua teelt, verwerking als afzet
een speciaal product, legt Dekker uit. Hij
levert de snackpeen aan diepvriesbedrijven X

Unieke opbrengst
Via mosselstadje Philippine rijdt Waverijn
naar de Zandstraat, waar de rooier bezig
is op een perceel mooie zavelgrond. De
Zeeuw doet de teelt op dat perceel in
een soort deelbouw met akkerbouwer
Arjan van Cadsand uit Sas van Gent.
Diens dochter Juliëtte rijdt met een
platte wagen de kuubskisten onder de
klembandrooier. Waverijn levert het zaad,
en zaait en oogst het gewas. Van Cadsand
teelt nu zes jaar peen. Hij begon ermee
om risico’s te spreiden. Hij heeft een vrij

Groei areaal
In Zeeuws-Vlaanderen telen ruim vijftig akkerbouwers
jaarlijks zo’n 500 hectare peen. Na de Noordoostpolder met ruim 1.500 hectare en Oostelijk Flevoland met
ruim 1.300 hectare is Zeeuws-Vlaanderen het derde
teeltgebied in Nederland qua omvang. De teelt is er de
laatst 25 jaar relatief sneller gegroeid dan in de rest van
Nederland, waar ook al in de jaren tachtig sprake was
van groei. In 1990 lag in Zeeuw-Vlaanderen naar schat-

ting zo’n 100 hectare. Dat betekent een groei van 400
procent. In heel Nederland lag in 1990 6.000 hectare
peen en in 2015 8.700 hectare. Dat is een groei met 45
procent. „Het areaal is meegegroeid met de vraag van
de verwerkers”, zegt teler, commissionair en loonwerker
José Waverijn. De verwerkers zitten vooral in België.
Waverijn verwacht dat het areaal in Zeeuws-Vlaanderen
nu wel aan de top zit.
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in West-Vlaanderen en aan Rijko in Helmond,
een van de twee Nederlandse verwerkers
van snackpeen. Hij regelt als commissionair
voor zijn afnemers alles met de telers. Een
groot deel van de 30 hectare Zeeuws-Vlaamse
snackpeen teelt hij op zijn eigen land of op
gehuurd land van collega’s. Daarnaast brengt
hij contractteelt onder bij collega’s.
Het areaal snackpeen breidt in ZeeuwsVlaanderen ‘stilletjes aan’ ieder jaar een
beetje uit. Hij verwacht dat die groei de
komende jaren niet zal stoppen. Want ook de
vraag naar snackpeen groeit langzaam door.

Zorg over areaal
Over de areaalgroei van andere peensoorten
is Dekker wat minder optimistisch, vooral
over de groei die dit jaar plaatsvond. „Dat
baart me een beetje zorgen. In 2015 kon je
alles gelijk kwijt. De meeste telers hebben
daarop uitgebreid. Ik niet. Ik vreesde al dat
er te veel zou komen. Ik ben zelfs een beetje
gekrompen met B-peen. Er is nu een moeilijke
markt; de export loopt niet en de prijs daalt.
Die prijs zou best wel eens verder kunnen
dalen. Bovendien valt de opbrengst niet overal
mee. Dit jaar is geen toppertje voor vrije
telers, helemaal niet.”
Volgens Dekker zijn er in Zeeuws-Vlaanderen
eigenlijk te weinig echt goede percelen
voor peenteelt. Goede lichte zavelgrond is

er voldoende, maar een andere belangrijke
factor, zoet water, is er zeldzaam. Daarom
is beregenen bijna nergens een optie. Hij
probeert dat nadeel op ‘natuurlijke wijze’ te
compenseren. Door rassen te kiezen met een
sterker wortelstelsel, die beter uit de voeten
kunnen met minder neerslag, en door het
zoeken van vochtleverende percelen. Maar
zanderige gronden die goed vochtleverend
zijn, zijn zeldzaam, stelt hij vast. Volgens
hem is het ontbreken van zoet water een
belemmering voor de teelt. „Een teeltgebied
als de Noordoostpolder is continu gegroeid.
In Zeeuws-Vlaanderen ging dat met pieken
en dalen, vooral door een slechtere kwaliteit
in droge jaren. Telers in de Noordoostpolder
hebben daar minder last van omdat ze kunnen
beregenen.”
Waverijn is optimistischer. „Er is hier nog ruim
genoeg grond beschikbaar. Je moet wel altijd
kiezen welk perceel je voor welke soort peen
gebruikt. Dat weet je door ervaring steeds
beter.” Hij teelt maximaal één keer in de
zeven jaar peen op hetzelfde perceel.
Hij parkeert de Caddy weer op zijn erf.
Daar zijn bijna alle bedrijfsgebouwen
nieuw, omdat in 2013 een felle brand drie
loodsen verwoestte. Hij beschikt nu over een
opslagcapaciteit van 3.000 kisten. Zijn dochter
Anne lost net een kieper met industriepeen
voor diepvriesverwerking. De toekomst van de
Zeeuws-Vlaamse peenteelt lijkt verzekerd. 

José Waverijn
(met geblokte blouse)
met links naast hem
teler Arjan en zijn
dochter Juliëtte van
Cadsand. Rechts staat
rooierchauffeur Peter
Pladdet.

Volgens teler en
commissionair Daniël
Dekker zijn er in
Zeeuws-Vlaanderen
eigenlijk te weinig
echt goede percelen
voor peenteelt. Goede
lichte zavelgrond is er
voldoende, maar een
andere belangrijke
factor, zoet water, is
er zeldzaam.
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Meest op contract
In de jaren negentig was 100 procent van de
Zeeuw-Vlaamse peenteelt op contract met
verwerkers. Daarnaast pachtten verwerkers
zelf ook percelen in het gebied. Met de
groei van het areaal groeide van lieverlee
ook het aandeel vrije teelt. Tegenwoordig
is het areaal vrije teelt groter dan contractteelt.

José Waverijn uit Philippine en Daniël Dekker
uit Biervliet telen allebei zelf peen en sluiten
contracten met andere akkerbouwers in de
regio. Waverijn bewerkt bijna 300 hectare
wortelland, Dekker ruim 100. Daarnaast is
een commissionair uit Flevoland actief in het
gebied. Sommige telers doen rechtstreeks
zaken met een verwerker.
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