
 
 

H.J. Luth, 
Wedde 

 

Zie ook: www.innovatieveenkolonien.nl/projecten 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 

Bewaring  
Koelen TBM-Pootgoed 

 
NATUURLIJK KOELEN VITAAL POOTGOED 

MINDER OPWARMING VAN DE AARDE DOOR NATUURLIJK KOELEN 

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft besloten dat vanaf 2015 het ge-
bruik van chemische koudemiddelen gefaseerd wordt verboden, vanwege hun potentiële 
bijdrage aan de opwarming van de aarde (Global Warming Potential—GWP). Dat was de 
reden van het Praktijknetwerk (2013-2015) om zich te verdiepen in de technische moge-
lijkheden van koudemiddelen met een lage GWP-waarde en van natuurlijk koelen.  

Inmiddels is de transitie in volle gang. Het is belangrijk dat de sector wordt ondersteund 
in de aanpassing naar een goede koelmethode. Daarom krijgt het Praktijknetwerk Na-
tuurlijk koelen door vitaal TBM-Pootgoed een vervolg in dit project. De deelnemers wor-
den gestimuleerd om breed en open hun ervaringen te delen met natuurlijk koelen—en de 
invloed van hun koelmethode op de vitaliteit van hun zetmeelaardappel-pootgoed. 

KENNIS EN ERVARING DELEN 
Op dit moment zijn allerlei betrokkenen bezig met de transitie. Zij zoeken naar welke 
rassen geschikt zijn voor koeling met natuurlijke ventilatie, welke ventilatiemethoden 
geschikt zijn—en wat er komt kijken bij het ombouwen of vervangen van het koelsysteem. 
Daarbij worden creatieve oplossingen gevonden en vondsten gedaan, die niet breed zou-
den worden gedeeld, als daartoe geen stimulans is. 
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INFORMATIE 

TBM staat voor Teeltbeschermings-

maatregelen Zetmeelaardappelen. 

Stichting TBM bestaat sinds 1974 en 

stelt zich tot doel om maatregelen te 

bevorderen die van belang zijn voor de 

bescherming van de fabrieksaardappel-

teelt in Noordoost Nederland. 

  

Bij het thema Bewaring vervolgt het 

project het Praktijknetwerk Natuurlijk 

koelen door vitaal TBM Pootgoed, 

d.w.z.: aardappelen bewaren met bui-

tenlucht. Hiermee is winst te halen. 

Tekst: Monica Commandeur en Harrie Versluis 
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Verder met kennis vanuit de 
Praktijknetwerken Veenkoloniën  



HET PROJECT 

Verder met kennis vanuit de Prak-
tijknetwerken Veenkoloniën  

Dit project is een initiatief van 
Delphy, Vernieuwingsbedrijf "Op de 
Es" te Zeijen (Drenthe), erkend 
stagebedrijf voor akkerbouw en 
loonwerk H.J. Luth te Wedde 
(Groningen), en Nedworc Foundati-
on expert M.A.M. Commandeur. In 
dit project wordt de kennis die is 
opgedaan in elf Praktijknetwerken 
2013-2015 (begeleid door Delphy, 
RINGadvies, DLV Advies, Nedworc 
en Luth) op een samenhangende 
wijze verspreid in de Veenkoloniën.  

De kennisverspreiding gebeurt met 
open verspreidingsmethoden, m.n.: 
(i) Flitsbijeenkomsten bij boeren, 
waarbij buren worden uitgenodigd, 
(ii) Regionale demonstraties, (iii) 
Boerenwerkdemonstraties, (iv) 
Workshops en (v) Trainingen in het 
veld. De kennisverspreiding inte-
greert vrijwel alle thema’s, die in de 
Praktijknetwerken aan de orde zijn 
geweest, zoals: Mest & Mineralen, 
Bewaring, Vochtvoorziening, Duur-
zame energie, Precisielandbouw, 
Bodemverbetering en Biodiversiteit. 
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UW LOGO 

‘De transitie naar natuurlijk koelen is in volle gang. Het is belangrijk dat 
kennis en ervaring van betrokkenen wordt gedeeld.’ 

PLANNEN VOOR 2018 
Het nieuwe jaar is begonnen en we kijken dus vooruit naar het komende groeiseizoen. 

De regiegroep streeft ernaar in 2018 de “Samenhang” uit de projecttitel meer tot zijn 
recht te laten komen door meer samenwerking in de activiteiten.  

De eerstvolgende regiodemonstratie is op vrijdag 18 mei 2018 bij Luth in Wedde, met een 
middag- en avondprogramma. In een informatiestand zal er informatie gegeven worden 
over het koelen en bewaren van TBM pootgoed. 

De deelnemers aan dit project worden bijgestaan door het organiseren van bijeenkomsten 
door specialisten en gestimuleerd om hun eigen kennis en ervaring met elkaar te delen.  

Er wordt overwogen om een training te organiseren en daarvoor een vaste groep telers 
bijeen te brengen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat gaat lukken i.v.m. de kosten. 
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