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Dossier Deels zelf
afgewerkte aardappel
bewaarloodsen
Het wegvallen van CIPC (chloorprofam) zet alle aardappeltelers aan om na te denken over de bewaring van hun aardappelen. Belangrijke aspecten daarbij zijn het concept van de
bewaarloods en de klimaatregeling. Samen met medewerkers
van het PCA kon je de voorbije winter diverse loodsen bezoeken. Bij enkele ervan kon de bouwheer de kosten van het project drukken door een deel van de afwerking zelf uit te voeren.
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Stefaan Lampaert plaatste
zelf de isolatie, de drukwand en de drukgang om
de kostprijs van deze
loods wat te milderen.
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Budget
vriendelijke loods
voor 1000 ton
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Begin maart bezochten we samen met medewerkers van het PCA en een
tachtigtal aardappeltelers de nieuwe bewaarschuur van Stefaan en Els
Lampaert-Desomer in Wijtschate. De zelf geplaatste drukgang, isolatie en
bekleding van de wand van de schuur zijn elementen waarmee de kostprijs
van het project kon worden gedrukt.
Patrick Dieleman

Wanden ook ondergronds
geïsoleerd
De buitenmaat van de loods bedraagt 20
op 25 m, de dakhoogte 5,25 m. Bij nieuwe
schuren wordt minder ruimte voorzien
boven de aardappelen. “Dit is een voorbeeld van een budgetvriendelijke loods”,
vertelt Geoffrey Leterme van VLtrac
Bohez. De productieafdeling van deze
bouwfirma uit Vlamertinge bevindt zich in
Boeschepe, net over de grens in FransVlaanderen. “Onze klant kon veel zelf uitvoeren. Stefaan heeft bijvoorbeeld de iso-

latie volledig zelf aangebracht aan de
binnenzijde van de muren. Ter bescherming kwam daar nog een waterbestendige
multiplexplaat tegen. Het voordeel van
deze manier van isoleren is dat je ziet wat
je doet, waardoor je beter koudebruggen
kunt voorkomen.” In de wanden zit 8 cm
isolatie, in het dak 10 cm. Omdat het
gebouw op een hoger punt dan de naastliggende gebouwen in het landschap staat,
hebben ze het risico genomen om het als
een gewone loods te bouwen, maar die wat
dieper te zetten. Pas na het optrekken van ->
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Een tachtigtal aanwezigen volgde met veel interesse de uiteenzettingen, hier van Dries Claes.

clausule te vermijden. Daarom sturen
we ze allemaal nog eens over de stortbak voor ze de vrachtwagen op gaan.”

Klimaatregeling
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de loods werd de put gemaakt voor de
ondergrondse kanalen. Ook dat werk
gebeurde door Stefaan, evenals het
plaatsen van de roosters en het bouwen van de drukkamer. Stefaan koos
voor ventilatieroosters van Dobbelaere. De kelder onder de roosters varieert van 1 m naar 0,8 m. “Het dieper
bouwen biedt als voordeel dat deze
loods geïsoleerd is tot op de vloer van
de kelder. De vloer zelf werd niet geïsoleerd, wat best wel zou gebeuren bij
mechanische koeling”, aldus Geoffrey.
Ilse Eeckhout van het PCA wijst op het
feit dat isolatie niet alleen de koude
moet buitenhouden, maar ook de
warmte op het einde van de bewaring.
Op de roosters kan tot 800 ton aardappelen worden bewaard. Op een
gedeelte van de volle vloer is het mogelijk een extra bovengronds kanaal te
plaatsen en aan te sluiten op de drukgang. Zo kan de schuur tijdelijk 200 ton
extra bergen. “Die ruimte is vooral
bedoeld om binnen te kunnen werken
bij het uitschuren”, legt Stefaan uit. “We
moeten de aardappelen leveren met
minder dan 3% tarra om een boete-
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Dries Claes van Omnivent, dat de klimaatregeling installeerde, bracht duiding bij het project. “We vertrekken van
de hoeveelheid aardappelen en voorzien 100 m³ lucht/m³ product/uur. Hoe
meer lucht je voorziet, hoe sneller je de
juiste temperatuur kunt bereiken. Dat
laat toe om beter te koelen in de lente.
De AC-ventilatoren werden een viertal
meter uit elkaar geïnstalleerd om de
druk egaal te spreiden in de drukgang.
De inlaatopeningen werden zodanig
berekend dat de luchtsnelheid maximaal 5 tot 6 meter/seconde kan worden. Hou er rekening mee dat roosters
ook ruimte innemen en dat je dus met
de netto-openingen moet rekenen.”
Dries zag vorig jaar het effect van voldoende lucht bij het inschuren van
natte aardappelen. “Hoe sneller je je
product onder controle hebt, hoe minder je nadien moet ventileren. Dat
betekent minder energieverbruik, maar

ook minder gewichtsverlies. Fontane
moet je bijvoorbeeld zodanig goed ventileren dat ze 2 à 3 % gewicht verliezen,
om ze nadien zo lang mogelijk te kunnen bewaren.” Als de schuur maar
deels gevuld is, kan een deel van de
dwars georiënteerde kanalen worden
afgesloten. Er zit een frequentiesturing
op het geheel van de ventilatoren. “We
plaatsen ook energiebesparende ECventilatoren, maar ik geloof er niet in
voor deze toepassing. Om energie te
sparen, kun je je ventilatoren best op
volle capaciteit laten werken in een zo
kort mogelijke tijd. Verlaag je de snelheid, dan werken ze minder optimaal.
De frequentieregeling heeft veel nut
om overbelasting bij het opstarten te
vermijden.” Ook de diepte van de kelder wordt berekend opdat de luchtsnelheid er niet meer dan 7 meter/

Door te isoleren aan
de binnenkant kun je
beter koudebruggen
voorkomen.
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regelt het ethyleengehalte in de ruimte
op basis van metingen via een sonde.
“Het ideale moment om te starten is
juist na de periode van wondheling,
van zodra de bewaartemperatuur
bereikt is. Nadien volgt een introductieperiode van drie weken, om het
ethyleengehalte op te bouwen tot de
ideale concentratie. Stop je met doseren, dan is al het ethyleen weg na drie
dagen.”
Om te bewaren met Restrain moet je
een doseertoestel huren voor een seizoen. Daarmee kun je maximaal
6000 ton onder controle houden.
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Het PCA liet tijdens de bezoeken de
diverse firma’s aan het woord die een
alternatieve kiemremmer op de markt
brengen. In Wijtschate was Paul
O’Connor van Restrain aanwezig.
Ethyleen wordt niet frequent gebruikt
bij de bewaring van consumptieaardappelen. “Het is een heel dynamisch
gas, dat zich heel gemakkelijk door heel
de schuur verspreidt.” De ethyleengenerator is voorgeprogrammeerd en

Afhankelijk van de duur van de bewaring en van hoe goed de schuur gesloten is, kost dit 3,5 tot 5 euro/ton. “Een
voordeel is dat je de schuur mag betreden. De concentratie is niet gevaarlijk
voor mensen of dieren. En na een goed
halfuur is de concentratie weer op peil.”
Hoe meer vrije ruimte (hoe leger de
schuur dus), hoe meer product je verbruikt. Ventileren blijft nodig om de
CO2 kwijt te raken. De sensor meet
behalve het ethyleengehalte in de lucht
ook het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid. Elk jaar moet die gecontroleerd
en opnieuw geijkt worden.

er

Kiemremming

Ethyleen wordt gedoseerd door dit
apparaat, dat je moet huren voor een
bewaarseizoen. In de achtergrond de
sensor die onder meer het ethyleengehalte in de loods meet.

Bo

seconde zou bedragen. “Op zich zou
een diepte met een verloop van 50 naar
30 cm volstaan, maar vroeg of laat
moet je de gangen reinigen en heb je
meer ruimte nodig.” Minder luchtvolume heeft volgens Dries als voordeel
dat je voor de alternatieve kiemremmers de loods best zo vol mogelijk
hebt. “Ook de ruimte onder de grond
telt.” Dries kan via zijn smartphone de
installatie van zijn klanten volgen, de
grafieken beoordelen en de klanten
begeleiden bij het instellen van de
parameters. Hij zou de installatie zelfs
kunnen starten. “Toekomstgericht zou
ik zeker adviseren om in de klimaatcomputer ook al de software te voorzien waarop een mechanische koeling
kan draaien.”

Vanuit de drukgang kunnen de ventilatiegangen worden afgesloten, naarmate
er minder aardappelen liggen.

Paul O’Connor:

“Bruinkleuring is bij het
bakken van frieten dankzij
proeven al onder controle bij
Fontane en Markies.”
Een voorbehoud voor ethyleen is de
grotere kans op bruinkleuring bij het
bakken van frieten. O’Connor vertelt
dat ze vorig jaar bij PPO in Westmaas
(Nederland) bewaarproeven opstartten met Fontane en Markies. Deze
winter hebben ze op die rassen getest
in een vijftiental schuren in België,
Nederland en Frankrijk. “Dit jaar zijn
we met PPO bewaarproeven gestart
met een aantal andere rassen. Bij Markies en Fontane hebben we de bakkleur
intussen onder controle. Bij Bintje ligt
dat moeilijker. Maar dat is sowieso al
een ras waarbij de bakkleur een moeilijk punt is.” n
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Door een deel van de
installatie zelf af te werken
en enkele verstandige keuzes
kon de familie Claessens de
investeringskost voor hun
bewaarloods zo laag
mogelijk houden.
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Aardappelen bewaren
voor thuisverkoop
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Extreem lage groothandelsprijzen voor aardappelen – zelfs lager dan de
prijs voor het veldgewas – zetten Jan en Renaat Claessens uit Moerzeke
enkele jaren geleden aan om zelf afzet te zoeken bij kleinhandelaars.
Een logische volgende stap was een bewaarloods. Die moest maximaal
100 ton kunnen bergen, wat heel weinig is in vergelijking met de meeste
andere loodsen die we bezochten. We vonden dit een reden te meer om
dit toch wel bijzondere project te gaan bekijken.
Patrick Dieleman

Z

o’n 200 geïnteresseerden zakten af naar het bedrijf van Jan
en Renaat Claessens voor het
bezoek dat PCA er organiseerde. Het
wegvallen van CIPC zet duidelijk heel
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wat telers aan het denken. “Meestal
worden grotere loodsen bezocht; onze
schuur is wellicht meer de realiteit
voor veel collega’s”, oppert Renaat.
Toen Renaat en zijn echtgenote Juli-

enne in 1986 het ouderlijk bedrijf van
Renaat overnamen, bevond dat zich
nog in het centrum van Moerzeke. In
2000 verhuisden ze naar een bedrijfszetel vlakbij de Neerstraat, de verbindingsweg tussen Hamme en Moerzeke.
Sinds 2005 functioneren ze als opfokbedrijf voor RA-SE Genetics; eerst
voor de fokzeugen, nadien voor de
groeiberen. Moerzeke was wegens de
ligging in een meander van de Schelde
en het bijzondere microklimaat dat dit
met zich meebracht altijd al bekend
voor vroege aardappelen. Dus teelden
ze net als hun ouders en grootouders
altijd wat aardappelen.

Dossier

Gebouw

en

bo

nd

den, kunnen die een stuk lichter zijn
dan bij losse bewaring.
De firma Beeuwsaert realiseerde de
constructie. “De samenwerking verliep
vlot”, vertelt Jan. “Ze stelden zich heel
soepel op om af te spreken wat we zelf
konden doen en ze hadden er ook geen
problemen mee dat we enkele andere
deelaspecten – zoals ramen en betonwerken – graag uitbesteedden aan
bedrijven uit de regio. De woning hebben we zo goed als integraal zelf afgewerkt. We hebben de muren ook zelf
gemetseld. Leuk was dat de medewerkers van Beeuwsaert ons geregeld
spontaan advies gaven.” De schuur
werd gebouwd in 2017.

er

Klimaatregeling
Tolsma stond in voor de klimaatregeling. “Ook die samenwerking verliep
heel soepel. We hadden roosters ter
beschikking en die werden vlot geïntegreerd voor de luchtinlaten en -uitlaten. Ook de drukwand mochten we zelf
bouwen. We deden dat in samenwerking met Omnihout, de firma waar
Tolsma mee samenwerkt. Medewerkers van Omnihout kwamen de loods ->
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De familie Claessens teelt de typische
thuisverkooprassen: Frieslander voor
de vroege verkoop en Bintje, Charlotte
en Alegria voor later in het seizoen. De
laatste drie rassen moeten ze ook
bewaren. Daarom begonnen ze na te
denken over een bewaarloods. Een
tweede bedrijfswoning bleek niet
mogelijk, maar mits enkele voorwaarden te respecteren was een in de loods
geïntegreerde woning wel aanvaardbaar. Dat betekent dat de nieuwe loods
die ze wilden bouwen behalve een
gedeelte voor aardappelbewaring ook
een woning en een lokaal voor het sorteren en opzakken van aardappelen en
het stallen van machines zou moeten
herbergen. Alle aardappelen worden
een eerste keer gesorteerd voor ze de
bewaring ingaan. Na bewaring wordt
alles manueel uitgeraapt, om een optimale kwaliteit te verzekeren. “Kwaliteit
is onze grootste troef”, legt Renaat uit.
Julienne vertelt dat ze alleen papieren
zakken gebruiken. Klanten brengen die
spontaan weer mee voor ‘recyclage’.
Om een goed idee te krijgen van een

mogelijk concept, bezocht het koppel
meerdere beurzen en overlegden ze
met Ilse Eeckhout van PCA. De woning
werd zo gebouwd dat ze kozen voor
spanten aan de binnenkant – het oog
wil ook wat. Dit is perfect mogelijk,
maar dan moet de isolatie als een
ononderbroken schil aan de buitenkant
van de spanten worden geplaatst.
Anders kan zich condens vormen op de
koudebruggen.
Wegens de eigen afzet en thuisverkoop
kozen ze voor kistenbewaring. Voor de
afmetingen van de bewaarruimte hielden ze rekening met de afmetingen van
de palloxen (500 kg), met telkens 15 cm
tussen de rijen om voldoende luchtcirculatie toe te laten. De dakisolatie
bestaat uit 8 cm PIR (polyisocyanuraat), dat een iets betere isolatiewaarde
heeft dan PUR (polyurethaan). Maar
PIR is vooral beter voor de brandveiligheid, wat belangrijk is omdat er ook
een woning geïntegreerd werd in de
loods. In de muren van de bewaarruimte zit ook 8 cm PIR, in de rest van
de loods is dat 6 cm. De wanden zijn in
totaal 20 cm dik. Omdat er geen aardappelen tegen de muren gestort wor-
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“De meeste van onze klanten hebben
ons gevonden”, vertelt Jan, de zoon van
Renaat en Julienne, die het bedrijf met
hen runt in samenuitbating. Hij had in
het eerste jaar een bord met wegwijzer
geplaatst langs de vrij drukke Neerstraat, wat zowel consumenten als
geïnteresseerde detailhandelaars
(winkeliers maar ook collega’s met
thuisverkoop) rechtstreeks bij hen
bracht. Advertenties in een lokaal blad
bleken zelfs niet meer nodig. Ze bouwden een tuinhuis met de bedoeling
daar later een aardappelautomaat in te
plaatsen. In afwachting daarvan startten ze met een ‘offerblok’. Dat systeem
blijkt vlot te werken, zodat de automaat
er wellicht nooit komt. Jan krijgt een
melding op zijn gsm als iemand binnenkomt in het tuinhuis en kan via
camera’s controleren of de klanten
effectief betalen wat ze meenemen.

Jan Claessens is tevreden over de ‘offerblok’. Dankzij twee camera’s kan hij een
oogje in het zeil houden.
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Aan het uitzicht van de loods werd
meer dan gemiddeld aandacht besteed.
Links de in de loods geïntegreerde
woning van Jan.
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“We wilden
een degelijke loods
bouwen, maar
met een minimale
kostprijs.”

opmeten en leverden nadien een
bouwpakket dat zich perfect in elkaar
liet zetten. Net zoals een Ikeakast”, vertelt Jan. “We legden zelf de elektrische
leidingen, zodat Tolsma alleen de aansluiting moest doen en de luchtinlaten
en -uitlaten moest installeren. We wilden een degelijke loods bouwen, maar
met een minimale kostprijs. Dat kun je
bijvoorbeeld zien aan onze klimaat-
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Rechtsboven zie je de luchtinlaat.

computer. Die heeft geen touchscreen
scherm, maar hij werkt wel met de
software die ook in de nieuwste computers van Tolsma zit. Dat scheelde
3000 euro. We zijn ook tevreden over
de service. We kregen allebei een dag
opleiding en de vertegenwoordiger van
Tolsma is intussen al vijf keer langsgeweest om samen met ons de instellingen te evalueren en optimaliseren.”

De loods
Tijdens ons bezoek aan de loods bekeken we uiteraard eerst de bewaarruimte. Die meet 6 op 14,3 m. Er kunnen maximaal vijf kisten op elkaar
staan en tien kisten achter elkaar. Jan
toont de klimaatcomputer en leest af
dat er tot dan (half maart) 92 uur
extern geventileerd werd en 181,5 uur
intern. Ze bewaken sterk dat de tempe-
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De kisten kunnen
maximaal vijf hoog en
tien achter elkaar worden
gestapeld. Als één rij
kisten ontbreekt, zijn heel
wat schuimrubberen
blokken nodig om de
luchtstroom op de juiste
plaats te krijgen.

Aan het bouwen
van een aardappel
bewaarloods
begin je niet
onvoorbereid.
Uit elk project
steek je dingen
op die helpen om
dezelfde fouten te
voorkomen.

py

rig

ht

ratuur bij het inkoelen maximaal 0,2°C
per dag daalt, om drukplekken,
gewichtsverlies en problemen met de
frietkwaliteit te vermijden. Eens de
bewaartemperatuur bereikt is, volstaat
een halfuur intern ventileren per dag.
Er zijn twee ventilatoren van 0,75 kW.
Die zijn voorzien van terugslagkleppen
voor het geval slechts een van de twee
moet draaien. Volgens Renaat is het
nodig om een voldoende zware elektriciteitsaansluiting te voorzien. De alternatieve kiemremmers – op ethyleen na
– moeten worden gefogd. “Voor een
electrofog heb je 8 kW nodig, maar hou
er rekening mee dat je tijdens het vergassen ook intern moet ventileren.” Jan
en Renaat zijn geen voorstander van
ethyleen, wegens het risico op bruinverkleuring tijdens het bakken. Dat
risico is te groot bij thuisverkoop.
Renaat wijst op het feit dat het sorteerlokaal wellicht ook zal nodig zijn om
aardappelen die uit de bewaarruimte
komen te laten acclimatiseren en aan
de wachttijd voor Biox-M of 1,4-Sight
te kunnen voldoen. “Het wordt essentieel om de kiemremming te starten met
een maleïnehydrazidebehandeling tijdens het groeiseizoen.” n
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• Tegen gierstgrassen en éénjarige dicotyle onkruiden
• Voor een lange nawerking
• Ter versterking van de contactherbiciden
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