Rijpaden voor
kwaliteitspootgoed
Sinds vorig jaar werkt de familie Pollema in Oude Leije (FR) met
seizoensrijpaden in hun pootaardappelen. Hierdoor groeien de
aardappelen in volledig onbereden grond en worden de zijkanten van
de rug nooit dichtgereden. Ook bij de oogst pakken ze het net even
anders aan dan anders.
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De familie Pollema
poot, freest en klapt
loof op rijpaden
van 3,20 meter.
Hierdoor groeien
de aardappelen op
onbereden grond.

In het oude polderlandschap van
Noord-Friesland trekt een opmerkelijke
pootcombinatie haar baantjes in het veld.
Het is vooral de trekker die opvalt, met zijn
spoorbreedte van 3,20 meter en meer dan
manshoge cultuurwielen. Voorop zit een
frees en achterop een pootmachine, die
tussen de wielsporen hun werk doen. Op
de kopakker aangekomen, keert chauffeur
Marten Pollema zijn combinatie en laat de
voorraadbak van de pootmachine zakken.
Zijn broer Thomas staat al klaar met een volle
kist in de hefmast en stort deze leeg in de
pootmachine. Minder dan een minuut later
stuurt Marten zijn trekker voor de volgende
werkgang, waarna het GPS-systeem de linker
wielen van de trekker over exact hetzelfde
spoor stuurt als in de vorige werkgang. Op
die manier ontstaat er na elke vier ruggen
een ‘pad’ van 20 centimeter breed. Ook bij
de volgende bewerkingen – ruggenfrezen
en loofklappen – rijdt de trekker weer exact
door hetzelfde spoor. Hierdoor groeien de
aardappelen tot aan de oogst op volledig
onbereden grond. Wel kost het ruimte; de
rijpaden nemen 6 tot 7 procent van het
teeltoppervlak in beslag.
Het verlies aan teeltoppervlak
compenseren de aardappelen
waarschijnlijk ruimschoots met een
hogere (netto-)opbrengst. Thomas
Pollema werkte enkele jaren als
onderzoeker op proefboerderij
Kollumerwaard en daar kwam
dat effect uit de proeven. „We hebben
op de proefboerderij een nettoopbrengstverhoging gemeten van 8 procent,
waarbij gecompenseerd is voor het verlies

aan teeltoppervlak. In andere gewassen
hebben we dat opbrengstverhogende effect
kunnen aantonen. In de aardappelen hebben
we helaas maar één jaar metingen gedaan,
maar ik ben ervan overtuigd dat er in ieder
geval een lichte meeropbrengst is. Bij het
maken van onze berekeningen zijn we
uitgegaan van 4 procent extra opbrengst.
Op 50 hectare pootgoed (inmiddels is die
oppervlakte al weer gegroeid, red.) betekent
dat jaarlijks 20.000 euro extra inkomsten.
Maar ook als het minder is, kunnen we er
wel voor investeren.” De aanpassingen aan
de trekker hebben in totaal ongeveer 25.000
euro gekost.

Kwetsbare grond
Naast een mogelijk gunstig effect op de
opbrengst is het de familie Pollema om de
kwaliteit van de aardappelen te doen. Hun
grond is zeer geschikt voor de pootgoedteelt,
maar met name de zwaardere percelen
zijn kwetsbaar. Daarom willen ze er zo min
mogelijk overheen rijden. „Het effect van de
rijpaden zie je duidelijk”, zegt Pollema. „Met
smalle cultuurwielen op dubbellucht zagen

Alles staat in dienst van
de pootaardappelteelt

De extra hoge cultuurwielen staan op lage druk,
waardoor de banden goed afplatten.

we soms nog wel eens dat de rug tussen de
wielen omhoog gedrukt werd. Dat wijst op
structuurbederf. We merken nu dat de grond
mooier achter de pootmachine vandaan

komt. Ook worden de flanken van de rug
nooit meer aangedrukt door de wielen.
Daardoor kunnen we gemakkelijker en
schoner rooien.”
De familie heeft in de loop der jaren ook
andere keuzes gemaakt die de grond
ontzien. Het bietenquotum deden ze
bijvoorbeeld in 2007 al van de hand. „Met
bieten ben je altijd laat op het land bezig
en meestal rijd je dan meer kapot dan je
lief is. Die schade zie je lang terug in de
bodemstructuur.” De rest van het bouwplan
wordt bewust simpel en extensief gehouden.
Naast 1-op-3 aardappelen teelt de familie
uitsluitend gras en granen. Het gras is
voor de melkveehouders met wie ze land
ruilen. De granen bestaan hoofdzakelijk
uit wintertarwe, soms twee teelten
achtereen. Na de oogst ervan telen ze een
groenbemestermengsel. „We willen ons
bedrijf simpel houden. Alles staat bij ons in
dienst van de pootaardappelteelt.”

Losse assen
Om het gewicht van de frees en de
pootmachine te kunnen dragen, is de trekker
voorzien van speciale, verstevigde
assen. Busvormige velgen, die je zo aan
de bestaande as bevestigt, zijn alleen
geschikt voor licht werk. Daarmee kun
je geen zware machines tillen. De assen
die de Pollema’s gebruiken, zijn op
maat gemaakt door mechanisatiebedrijf
Geertsema in Munnikezijl. De set bestaat
uit een losse vooras en een verstevigingsset
die onder de bestaande achteras wordt
gemonteerd. „Die is sterk. We kunnen er 

Om de krachten van 3,20 meter spoorbreedte te kunnen
opvangen, is de trekker voorzien van verstevigde assen.

Om de 3 meter een pad van 20 centimeter heeft
ook later in het seizoen voordelen. Het loopt wel zo
makkelijk door een vol aardappelgewas.
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Tijdens het frezen
dienen de Pollema's
kunstmest toe in
korrelvorm.

gewoon met 40 kilometer per uur mee over
de weg, met de pootmachine en de frees
in de hef.” De Pollema’s zetten de assen
er in het voorjaar onder. Na de loofdoding
monteren ze de standaard assen weer, want
vanaf dan wordt de trekker weer gebruikt
voor ander werk.
Om de cultuurwielen lieten ze de maximale
bandenmaat leggen: voorop zitten VF380/95
R38-banden en achterop VF380/105 R54. De
flexibele banden staan respectievelijk op 1,2
en 1,5 bar en dat levert een mooi afgeplat
loopvlak op. De achterwielen maken met vijf
kammen contact met de grond, laat Pollema
zien. Ook de wielen waar de gedragen
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pootmachine tijdens het poten op rust, zijn
bewust zo groot mogelijk gekozen.
De enige aanpassing die ze aan de trekker
hebben moeten doen, is het verlengen van
de heflatten met 10 centimeter. Dat was
nodig omdat de pootmachine anders bij het
heffen tegen de banden van de trekker aan
zou komen.

Looppaadje voor selectie
Het rijden met de verbrede trekker leverde
ondanks de sterke versnippering van de
percelen tot nu toe geen problemen op. „We
kunnen nog steeds overal komen”, lacht

Pollema. „We zijn vooraf alle routes met een
meetlint bij langs gegaan. Het valt niet altijd
mee om door dorpen te rijden, maar dat
geldt voor een normale combinatie ook. Het
grootste verschil is dat we met één wiel door
de berm rijden.”
Voor de gemeenten waar ze doorheen
rijden, hebben ze een breedteontheffing
aangevraagd tot 3,5 meter. „Dat is net
genoeg. Met uitwangende banden gebruiken
we de volle 350 centimeter. Het is een
kwestie van goed opletten en verder hebben
we de hele ‘kerstboomverlichting’ in ieder
geval perfect voor elkaar gemaakt.”
Spuiten doen ze niet op breed spoor. Dat is

Met een getrokken
bunkerrooier
lossen de Pollema's
hun aardappelen
rechtstreeks in kisten.
De speciaal
hiervoor gemaakte
kistenwagens
blijven meest op de
kopakker.

misschien iets voor de toekomst, maar dan liefst
met een machine op variabele spoorbreedte.
„Nu vinden we dat nog te duur. Het extra
verlies aan teeltoppervlak nemen we voor lief.”
Voor het spuiten leggen ze aparte rijpaden aan,
gewoon door het eerste en vierde pootelement
dicht te zetten. Kunstmeststrooien zou dus
gewoon via de spuitpaden kunnen, maar
daarvoor gebruiken ze een rijenbemester voor
op de trekker bij het ruggenfrezen. „Dan kun
je mooi per ras de hoeveelheid aanpassen. Met
al die verschillende stammetjes is dat wel zo
makkelijk.”
Selecteren doen ze lopend. En dat gaat
nu een stuk gemakkelijker nu er overal 20
centimeter brede paden liggen. „Je bent niet
continu bezig om met je knieën het loof opzij
te duwen. Dat loopt wel zo relaxed en je
beschadigt het gewas niet. De keurmeester is
er ook blij mee.”

Kistenwagen
Oogsten vanaf de rijpaden is volgens

Pollema geen haalbare kaart. In ieder
geval op de korte termijn niet. „Ten eerste
is dat technisch nog heel lastig. Er is bijna
niemand die dat doet. Daar komt bij dat
onze verkaveling heel ongunstig is. Onze
gemiddelde perceelsgrootte is minder dan
3 hectare en er zijn percelen bij waaraan
geen enkele rechte kant zit. Op permanente
rijpaden werken is dan erg lastig. Dat is meer
iets voor grote, rechte percelen.”
Wel investeerde de familie in een nieuwe
oogstmethode, die de bodem op een andere
manier ontziet. Er komen namelijk geen
kippers meer op het land. Directe aanleiding
was het stoppen van de samenwerking
met de buren, omdat het gecombineerde
pootgoedareaal te groot werd. Ze grepen
het moment aan om over te stappen op een
bunkerrooier in verstek, met daarop een
leestafel met huif. Tijdens het rooien staan
hier twee of drie personen op te lezen.
Dankzij het rijpadensysteem laat de grond
zich in de regel goed zeven, waardoor het
product schoon in de kist terechtkomt. Lossen

doen ze vrijwel alleen op de kopakkers. Dat
gaat via een valbreker, direct in de kist.
Voor het transport lieten ze twee
kistenwagens maken in Engeland, naar eigen
wens en inzicht. „Wij hadden daar duidelijke
ideeën over en in Engeland worden dat soort
wagens veel gemaakt. Er kunnen twaalf
kisten op en ook hier hebben we grote
banden op laten zetten. Het werkt ideaal,
want je bent altijd ‘aan’ met het werk.
Bovendien geeft het rust bij het inschuren.
Je hoeft ‘s avonds nooit meer een kipper
leeg te maken. Ook kunnen we gemakkelijk
switchen tussen onze beide opslaglocaties.”
De Pollema’s zijn goed te spreken over hun
nieuwe manier van oogsten en het gebruik
van rijpaden. Ze willen kijken of ze het verder
kunnen uitbouwen. Zo zou voorraadrooien
via de rijpaden nog een optie zijn. „Het enige
nadeel aan de rijpaden is dat je met je trekker
minder flexibel bent. We hebben hem laatst
kapot gehad. Dan kun je niet gauw even een
vervangende trekker ophalen. Toch hebben
we dat er graag voor over.” 

Bedrijfsgegevens
Thomas Pollema heeft in maatschap met zijn ouders, zijn broers en zijn zus een
gemengd bedrijf in Oude Leije (FR). De akkerbouwtak draait om pootaardappelen, waarvan ze 70 hectare telen, voor een deel op gehuurd en geruild land. Het
bouwplan, met 1-op-3 aardappelen, vullen ze op met uitsluitend gras en granen. De
zwaarte van de grond die ze bewerken, varieert van 20 tot 45 procent afslibbaar. De
maatschap houdt verder 40.000 vleeskuikens volgens het Beter Leven-concept.
Vrijwel al het werk zetten ze met het eigen gezin rond. Thomas (rechts) en zijn ouders Jan (links) en Pietie werken voltijds thuis. Oudste broer Sybe werkt een groot
deel van het jaar bij een mechanisatiebedrijf, jongere broer Marten ‘s zomers bij
een loonbedrijf en zus Rinske studeert in Wageningen. In drukke perioden werken
ze allemaal thuis. De familie heeft ingezet op verdere groei in de teelt van hoge
klassen pootgoed. Hun vaste afnemers zijn HZPC, Averis en het Ierse Agricrop.
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