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Tolsma ‘Weer in Control’
Het weer onder controle tijdens bewaren
Na drie jaar proeven in samenwerking met de Wageningen Universiteit is Weer in Control nu praktijkrijp. Weer in
Control is een intelligente klimaatregeling die rekening houdt met de weersverwachting. De bewaarcomputer
regelt wanneer de ventilatoren draaien, hoever de luiken opengaan en wanneer de mechanische koeling aangaat.

T

olsma heeft een rijke historie als het
gaat om bewaren van aardappelen,
uien en wortelen. Al in 1952 is
Tolsma begonnen met het ontwikkelen van
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apparaten voor het bewaren van aardappe
len, zowel voor bulkopslag als voor kisten
bewaring. Het nieuwste product is samen
met de Wageningen Universiteit ontwikkeld

en heet Weer in Control. Het oorspronkelij
ke doel van het computerprogramma was
energiebesparing door te ventileren bij gun
stige energietarieven. Een bijkomend voor

deel is dat door effectiever te ventileren
de kwaliteit van het product beter is.

Storage Guard
Weer in Control is een aanvulling op het
Storage Guard computerprogramma van
Tolsma. Storage Guard kan op afstand de
instellingen van de bewaarcomputer aanpas
sen. De bewaarcomputer van Tolsma meet
continu de producttemperatuur, de lucht
vochtigheid binnen en buiten de cel. Aan de

Bij de foto’s 1 – 4
[1] De digistore bewaarcomputer regelt alle processen in de cel en stuurt ook de luiken en de ventilator aan. De digistore staat in verbinding met
de Weer in Control-module die aangeeft wanneer en hoelang er geventileerd moet worden.
[2] De luchtvochtigheid in de cel wordt gemeten
met een sensor die zijn gegevens naar de
bewaarcomputer stuurt.
[3] Het kastje aan de buitenmuur van de schuur
meet de buitentemperatuur en de buitenluchtvochtigheid.
[4] Voelers meten de producttemperatuur.
Deze steek je in de aardappelen. Er zijn voelers
van 1 en van 2 meter om de temperatuur in
verschillende lagen te meten.

Tolsma Weer in Control
Prijs bij aanschaf		
Prijs per jaar per regelgroep

1.650 euro
250 euro
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rapport
De ervaringen van gebruikers

Jaap Geluk
Nagele

Peter Groumans
Biddinghuizen

Peka Kroef BV
Odiliapeel

hand van de door de gebruiker ingestelde
streeftemperatuur en de gewenste afvoer
vocht per dag, regelt de bewaarcomputer
wanneer de ventilatoren draaien, hoever de
luiken opengaan en wanneer de mechanische
koeling aangaat. De bewaarcomputer zorgt
ook voor het dagelijks verversen van de lucht
in de cel om de gevormde CO2 in de cel af te
voeren, zodat de bakkwaliteit van de aard
appelen goed blijft. Een hoog CO2-gehalte
zorgt voor een ophoping van suikers in de

De Gebr. Groumans hebben een akkerbouwbedrijf in Biddinghuizen.
Op 120 hectare telen ze onder andere suikerbieten, tarwe, uien,
poot- en consumptieaardappelen. In 2006 hebben ze de helft van de
consumptieaardappelenbewaring uitgerust met Weer in Control.

Peka Kroef BV is een aardappelverwerkingsbedrijf in Odiliapeel.
Op een van de locaties van het bedrijf, waar 24.000 ton aardappelen
bewaard kunnen worden, draait Weer in Control. Jos Vossen, verantwoordelijk voor de bewaring, heeft er sinds herfst 2007 ervaring mee.

Jaap Geluk heeft een akkerbouwbedrijf in Nagele. Hij teelt onder
andere consumptieaardappelen en zaaiuien. Deze slaat hij ook zelf
op in een bewaring van 3.300 ton. Ook slaat hij producten op voor
derden. Ondertussen heeft hij drie jaar ervaring met Weer in Control.

Peter Groumans: ”Leuk hulpmiddel voor het bewaren.”
“Nadat we in het voorjaar van 2006 onze bewaarplaats hadden gerenoveerd,
kregen we van Tolsma de vraag of we mee wilden doen met een proef met
Weer in Control. Onze bewaring bestaat uit twee cellen en bij een van de
twee cellen hebben we Weer in Control geïnstalleerd en de andere zijn we
zelf blijven regelen. In het eerste jaar hebben we de aardappelen tot en met
juni bewaard. Bij het uitschuren hadden we in de cel die door Weer in
Control was geregeld, geen last van drukplekken en kiemen. Omdat wij
meededen met het testjaar van Weer in Control, was de begeleiding vanuit
Tolsma uitstekend. Ze konden meekijken op onze computer en als zich
problemen voordeden waren die binnen een paar uur weer opgelost.
Ik vind Weer in Control een leuk hulpmiddel bij het bewaren, maar als je
niet langer bewaart dan maart, kun je zeker zonder.”
Rapportcijfer 7,5

Jos Vossen: ”Minder gewichtsverlies en betere kwaliteit.”
“De voornaamste reden dat wij Weer in Control hebben aangeschaft, is dat
wij altijd streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, omdat wij de aardappelen zelf verwerken. Wat mij gelijk opviel waren de momenten waarop
hij ging ventileren. Het systeem ventileert op de momenten dat de omstandigheden optimaal zijn. Weer in Control kijkt naar veel meer dingen. We
hebben minder gewichtsverlies en ook minder drukplekken.
De service vanuit Tolsma is goed. Ik heb vaak contact met ze en ze kunnen
ook continu op mijn computer meekijken. En als er iets mis is, staat de monteur er binnen een paar uur. De producttemperatuur blijft veel egaler, doordat het systeem vooruitkijkt. Ik ben nog wel evenveel tijd kwijt aan de
bewaring als voorheen, omdat je nog wel moet controleren of alles goed
gaat. Ook probeer ik de instellingen nog steeds te optimaliseren.”
Rapportcijfer: 8,5

Jaap Geluk: ”Goed programma dat vooruitdenkt.”
In 2006 heeft Tolsma ons gevraagd of wij mee wilden doen met een proef
van Weer in Control omdat wij dichtbij Emmeloord, de thuisbasis van
Tolsma, wonen. We hebben toen onze gehele bewaring ermee uitgevoerd.
Het mooie van het systeem is dat het vooruitdenkt. Als Weer in Control ziet
dat het overdag warmer wordt, maar dat er nog wel koude nachten zijn,
dan koelt het systeem extra in om een buffer op te bouwen voor de warmere
dagen. Ook heeft het een energiebesparing opgeleverd. Ik vind dat Weer in
Control het bewaren gemakkelijker maakt, maar bijregelen blijft noodzakelijk. Een computer is een statisch systeem en het weer is zeer dynamisch. In
het begin, in de proefperiode, zijn er wel problemen geweest. Tolsma heeft
dit snel en goed opgelost. Ook waren er in het begin wat problemen met
de internetverbinding, maar dat is nu opgelost.”
Rapportcijfer: 8

aardappel en deze suikers zorgen voor een
bruinverkleuring van de friet of chips tijdens
het bakken.

Weersvoorspelling
Elke 6 uur krijgt ‘Weer in Control’ een nieuwe
weersvoorspelling voor de komende tien
dagen. Dit weerbericht wordt gemaakt door
Meteo Consult. Aan de hand van deze weers
voorspelling maakt het programma elk uur
een nieuw ventilatieschema voor de komende
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tien dagen. Het programma kijkt dan naar
de temperatuur en de relatieve vochtigheid,
zowel binnen als buiten, de maximale afkoe
ling per dag, het maximaal aantal draaiuren
per dag en de streeftemperatuur van het
product.

Energiebesparing
In het programma zijn ook de piek- en dal
tarieven qua elektriciteit opgenomen. Weer
in Control houdt hier rekening mee door
zoveel mogelijk te ventileren als de daltarie
ven gelden. Doordat het systeem kijkt naar
de temperatuur en de luchtvochtigheid in
de komende tien dagen, zorgt hij ervoor dat
er effectiever geventileerd wordt. Als een
warmere periode wordt voorspeld, koelt

het systeem iets meer dan een gebruikelijke
bewaarcomputer zou doen. Hij koelt tot iets
onder de streefwaarde van het product,
omdat de ervaring leert dat de temperatuur
later wel weer iets oploopt. Er is dan een
‘buffer’ opgebouwd die ervoor zorgt dat de
temperatuur van het product in de warmere
periode minder hoog wordt. Indien er ook
een mechanische koeling in de schuur hangt,
draait deze ook veel minder doordat het
systeem vooruitkijkt. Een mechanische
koeling is over het algemeen een grote
energieverbruiker en als die minder draai
uren maakt scheelt dat een hoop geld. Het
programma is zo ontwikkeld dat het meest
geschikte moment wordt opgezocht om te
ventileren. Dus stel, er mag in de daluren
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Het verloop van de producttemperatuur in een cel gedurende twee weken. Weer in Control houdt de
producttemperatuur beter rond de streefwaarde.
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De temperatuurvoeler in de cel hangt boven de
aardappelen en meet de ruimtetemperatuur.

Weer in Control is een aanvulling op het
Storage Guard computerprogramma.

geventileerd worden, maar het is bijvoor
beeld twee uren later geschikter (weers
voorspelling van Meteo Consult), dan wacht
het programma nog twee uren. Het hoeft
dan op die tijd minder te ventileren dan in de
daluren nodig geweest was, wat uiteindelijk
minder kost.

Productkwaliteit
Tolsma heeft bij verschillende telers proeven
gedaan door een cel door de teler zelf te laten
regelen en een andere cel door het Weer in
Control-programma te laten regelen. Bij deze
proeven is naar voren gekomen dat als Weer
in Control de bewaring regelt, de ventilatoren
minder draaiuren maken en er op andere tij
den dan gebruikelijk gekoeld wordt. Dat het
Weer in Control-systeem op andere momen
ten ventileert, komt doordat hij niet alleen
naar de verwachte temperatuur kijkt, maar
ook naar de verwachte buitenluchtvochtig
heid. De luchtvochtigheid in de cel dient vrij
hoog te zijn om te zorgen voor een minimale
verdamping vanuit de aardappel. Bij ventilatie
met buitenlucht met een lage luchtvochtig
heid betekent verdampt er veel vocht uit de
aardappel en dit betekent gewichtsverlies.
Het Weer in Control-systeem ventileert bij
een zo hoog mogelijke luchtvochtigheid en
hierdoor heb je minder gewichtsverlies. Ook
heb je veel minder last van kiemen bij lang
bewaren, omdat er minder geventileerd

wordt bij hoge temperaturen. Een gebruiker
had de helft van zijn cel zelf geregeld en
de andere helft door het Weer in Controlsysteem laten regelen. “Aan het eind van
de bewaarperiode kon je zeer duidelijk het
verschil tussen de twee delen zien. Waar
Weer in Control geregeld had, waren er
minder kiemen en hadden we ook minder
drukplekken.”

Tolsma Weer in Control
Weer in Control is een handig hulpmiddel bij het
bewaren, waardoor een hoger rendement van het
bewaren ontstaat. De productkwaliteit blijft beter
en er is ook minder gewichtsverlies. Hierdoor
komen er na het bewaren meer tonnen goed
product uit de schuur. Bij lang bewaren komen
er minder kiemen op de aardappelen, omdat
Weer in Control minder vaak ventileert bij te
hoge temperaturen.

Voor en tegen
+
+
+

Productkwaliteit.
Minder gewichtsverlies.
Energiebesparing.

–

Internetaansluiting moet goed zijn.
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