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Wie vult het gat dat
Kees van den Aardwegh
achterlaat?
Zoals de meeste mensen die al lang
in het vak zitten, ben ik onaangenaam verrast door de dood van Kees
van den Aardwegh. Kees was een
icoon. Voor het behartigen van de
belangen van collega-telers is Kees
het grote voorbeeld. Zowel binnen
als buiten de organisaties was hij
jarenlang degene die gebeld werd
als een belangrijke beslissing genomen moest worden. Kees was de
stem van het vak. Hij was altijd goed
geïnformeerd en had overal mensen
die hem adviseerden.

Controle
bij plantwerk
Tijdens de planttijd is het altijd druk, wat gepaard
gaat met haast en te weinig controle. Juist dat zijn
de grootste oorzaken van tegenvallende groei in de
eerste helft van het groeiseizoen. Controle op de
plantdiepte en de mate waarin de planten worden
aangedrukt, is daarom cruciaal.
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Elk jaar als de planten beginnen te
groeien, zijn er verschillen te zien
tussen de regels in een bed. Vrijwel
altijd zijn die terug te voeren tot een
enkele planter of de plantmachine
die de planten niet goed aandrukt.
Haast en te weinig mensen om
de plantmachine heen maken dat
fouten bij het planten niet worden
opgemerkt.

Een belangrijk gegeven is dat de
bovenkant van de plant bepaalt hoe
diep er geplant moet worden. Als
het plantmateriaal niet uniform
is, worden kleine planten vaak te
diep geplant, doordat ze onder in de
plantvoor of het plantgat worden
gezet. Om dit te voorkomen moet de
plant worden vastgehouden totdat
deze wordt vastgedrukt, zodat de
bovenkant van de kleine planten net
zo diep zit als van de grotere.
Werk daarom alleen met zeer
uniform plantmateriaal, want dat
verbetert het planten. Het voorkomt
ook dat de grotere planten het in de
groei gaan winnen van de kleinere
en er een zeer ongelijke groei ont-

Wie staat er op om het gat te vullen
dat Kees achterlaat? Wie kan de
belangen van de vasteplantenteelt
behartigen? Dat moet iemand zijn
die het vertrouwen van de achterban
geniet. Iemand aan wie telers willen
vertellen wat de knelpunten zijn.
Hier ligt een taak voor iedereen. Als
iemand al zijn tijd opoffert voor het
vak, beloon hem dan met relevante
info en geef geen kritiek als de uitslag een keer anders is dan gehoopt.
Met Kees hebben we een man verloren die veel voor ons vak heeft
betekend en veel kooltjes voor ons
uit het vuur heeft gehaald. Kees van
den Aardwegh is decennia lang het
gezicht van ons vak geweest. Hiervoor wil ik hem bedanken en zo zal
hij in mijn herinnering voortleven.

staat. De kleine planten komen dan
vaak niet tot volle wasdom.
Ander belangrijk aandachtspunt is
de mate van aandrukken. Als dit
handmatig gebeurt, is het een kwestie van de planters erop blijven attenderen dat ze dit goed stevig moeten doen. Gebeurt het aandrukken
met de machine, dan is constante
controle van de machine nodig. Bij
mechanisch aandrukken bestaat er
een verschil tussen het aandrukken
van grote en van kleine planten.
Kleine planten worden vaak dieper
gedrukt en grote planten worden
juist eerder omhoog gedrukt. Bij
elke nieuwe partij planten moet dit
systeem dus worden aangepast.
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