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Natuurlijke trek vervangt ventilator 

Aan de winderige Friese waddenkust is het kunstje al zo oud als de aardappelteelt zelf: dro-
gen via natuurlijke trek. Steeds meer telers herontdekken deze niet kunstmatige en tevens 
goedkopere manier van ventileren. Pootgoedtelers Hessel Hiddema en Wigle Sinnema gooi-
den de wanden van hun cel open en vertellen waarom. 

In een modern koelhuis is ieder zuchtje wind en elk tiende 
graadje Celsius beheersbaar. Bewaren kan ook simpeler, goed-
koper en misschien zelfs beter, zeggen telers die de buitenlucht 
het werk laten doen. “Voel maar, het trekt als een gek”, zegt 
Hessel Hiddema, midden in zijn bewaarplaats. Hoewel het 
buiten vrij stil weer is, is er een duidelijke luchtstroom voel-
baar in de cel. De pootgoedteler uit Holwerd heeft bij de bouw 
aan weerszijden van de cel twee roldeuren laten plaatsen die 
zoveel mogelijk tegen elkaar open staan. Op die manier creëert 
hij een soort langsstroombeluchting op basis van natuurlijke 
trek. Hij kwam op het idee nadat hij noodgedwongen een sta-
pel volle kisten onder een kapschuur had laten staan. “Wij 
hadden een lange schuur van vijf bij honderd meter, waarin we 
de uien altijd opsloegen. Achter de uien stond een partij Berber 
die ik had neergezet om even goed te drogen. Maar omdat de 
uien langer bleven liggen dan gepland, bleven ze die winter 
staan. Gelukkig vroor het nauwelijks. Wat schetste mijn verba-

zing toen ik de partij weer tevoorschijn haalde: deze was veel 
mooier dan de partij uit de koeling.”

Tijdelijk zuigsysteem 
In jaren waarin de oogst van een leien dakje gaat, laat 
Hiddema de kisten buiten even droog waaien, waarna hij ze 
meteen op hun plek zet. In jaren zoals dit kan dat niet. “Het 
gevaar van stortkegels of een rotje in de partij is gewoon te 
groot. Daarom heb ik een tijdelijk zuigsysteem waarmee ik de 
boel even goed droog kan draaien. In de meeste jaren gebruik 
ik die maar voor een paar rijen, maar dit jaar heb ik ze alle zes 
opgesteld.” Met deze opstelling kan hij alle twaalf rijen in een 
keer ventileren. Als hij een partij echt niet vertrouwt, gaat deze 
eerst voor de droogwand. Enkele maanden na het inschuren 
haalt hij het zuigsysteem eruit en zet hij de kisten in een rui-
mer verband, zodat de wind goed langs de kisten kan. In 
plaats van zeventig kisten passen er dan nog zestig in een rij. 
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 In deze cel van 300 ton staat ’s winters het eigen pootgoed van Sinnema. Ook dan staan de deuren regelmatig open.
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nog een overkapping maken.” Windbreekgaas keert doorgaans 
de meeste regen wel. Ook staan op de eerste anderhalve meter 
van de schuur geen kisten. Het idee hierachter is dat de lucht 
op die manier de ruimte krijgt om zich goed over de breedte 
van de schuur te verdelen.

Open schuur
Net als Hiddema koos ook Wigle Sinnema uit Arum voor een 
open schuur. Hij bouwde in 2004 twee bewaarcellen van 500 
ton met aan de achterzijde twee roldeuren van 3 bij 3 meter en 
aan de voorzijde één deur van 4,5 bij 4,5 meter. De cellen zijn 
voorzien van mechanische koeling. Via deuren in de zijwanden 
zijn de cellen verbonden met een ruimte die ook aan weerszij-
den open is en waar 300 ton product kan staan. Deze is niet 
gekoeld en wordt gebruikt voor tijdelijke opslag, waaronder 
het eigen pootgoed. Sinnema heeft al sinds zijn jeugd kunnen 
zien wat de wind kan doen. Zijn vader werkte samen met een 
eigenzinnige pootgoedteler aan de zeedijk, die een zogenaam-
de ‘tochtschuur’ had gebouwd. Deze schuur – nu in het bezit 
van Sinnema –  heeft nog het meest weg van een kapschuur, 
alleen is slechts de onderste 1,20 meter van de zijkant open. 
“Ongelooflijk hoe dat droogt. Nog steeds brengen we er partij-
en heen die even goed moeten nadrogen, zonder dat je er over 
hoeft in te zitten dat het product uitdroogt. Het klinkt mis-
schien wat soft, maar voor mijn gevoel is dit de meest natuur-
lijke vorm van bewaren. Het drogen gaat hard, maar nooit te 
hard. Daarom wilde ik bij onze nieuwbouw hierop voortbordu-
ren. Alleen wilde ik behalve drogen ook kunnen koelen. 
Vandaar de opzet met de overheaddeuren en de combinatie 

met de mechanische koeling. 
Die koeling heb je nodig op 
momenten dat de tempera-
tuur van de buitenlucht 
teveel uit de pas loopt met 
de temperatuur in de cel.”

Alleen dicht bij strenge 
vorst
Het valt Hiddema en 
Sinnema op hoe vaak de 
deuren open staan. Tijdens 
de wondhelingsperiode gaan 
ze vrijwel nooit dicht, maar 
ook gedurende de winter 
staan ze vaak hele dagen 
open. Hiddema heeft de 
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Natuurlijke trek vervangt ventilator 

Hessel Hiddema: “Het product blijft mooier dan in de koeling.”

De bewaarplaats van Hiddema 

aan de achterzijde. Het wind-

breekgaas voorkomt inregenen.

Ook in zijn mechanische koeling zet Hiddema de kisten nooit 
strak tegen elkaar. Dit om verzekerd te zijn van voldoende 
verse lucht. De roldeuren van de open cel worden door de 
bewaarcomputer aangestuurd. Het Tolsma-programma bedient 
ze net zo als een luik, al gaat het in dit geval om een uit de 
kluiten gewassen exemplaar. In het begin had Hiddema nog 
wel eens de neiging om handmatig bij te regelen. “Als de deu-
ren tijdens de inkoelperiode dicht bleven, deed ik ze wel eens 
open. Dat heb ik afgeleerd. De computer kan dat heel goed 
zelf. Wel doe ik ze soms dicht als er heel veel regen wordt 
voorspeld. Aan de achterkant van de schuur moet ik eigenlijk 
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bewaarcomputer ingesteld op een temperatuursrange van 3 tot 
6 graden Celsius. “De producttemperatuur moet tussen de 4 en 
6 graden blijven. En als het een keer naar de 3 gaat dan vind ik 
dat niet erg. Het is opvallend hoe vaak de buitentemperatuur 
in de winter binnen die waarden ligt. Alleen afgelopen winter 
hebben de deuren wat vaker dichtgezeten, vanwege de strenge 
vorst.” Voor korte bewaring heeft Hiddema genoeg aan buiten-
lucht. Alleen als hij zijn pootgoed laat moet afleveren, plaatst 
hij een mobiele koelunit in de bewaarruimte. “Je hebt er in 
maart bijna altijd wel een paar warme dagen tussen. In die 
gevallen moet je kunnen bijkoelen. Dat lukt prima zo, omdat 
het product nog koud is. Alle deuren zijn goed geïsoleerd.” Of 
de Friese pootgoedtelers geld besparen met hun manier van 
werken, hebben ze nooit uitgerekend. Zij gaan daar wel van 
uit omdat ze besparen op energiekosten voor ventilatie en koe-
ling. Daar staat een extra investering in de overheaddeuren 
tegenover. “Gevoelsmatig moet het onder de streep wel geld 
opleveren”, zegt Sinnema. “Al was het maar om de betere 
kwaliteit. Want ondanks de vele lucht die door de partij gaat, 
is het gewichtsverlies minimaal. Ik vind het er mooier uitzien.” 
Hiddema kan dat beamen. “De keurmeester heeft in februari 
wel eens tegen me gezegd: ‘ze zien eruit alsof ze drie weken 
geleden gerooid zijn’.”

Mee leren omgaan
Naast voordelen kent het systeem ook beperkingen. Beide 
telers benadrukken dat je met het systeem moet leren omgaan. 
Stortkegels en rotte knollen in moeilijke rassen kun zijn hier-
mee niet te bewaren. Sinnema: “Het is ook wel eens mis 
gegaan, daar ben ik eerlijk in. 
Je moet weten wat je 
inschuurt. Bij een Asterix of 
een Innovator gaat het wel 
goed, maar bij rassen die wat 
gevoeliger zijn kun je voor 
onaangename verrassingen 
komen te staan. Als je rot 
krijgt en het waait een paar 
dagen niet, dan kan het pro-
duct snel van je af gaan. Het 
is daarom ook een gevoels-
kwestie. Op gegeven moment 
weet je wat er wel en niet 
kan. Wat ook heel belangrijk 
is, is een schoon product in 
de kist. Op de kistenvuller 

hebben een extra spijlenbandje die er nog wat losse grond uit 
draait.” Op de vraag of ze hun schuur nogmaals zouden bou-
wen op de manier waarop ze dat nu hebben gedaan, antwoor-
den ze bevestigend. Beide telers zijn tevreden met de manier 
waarop de bewaring functioneert. Al kan de wand hen niet 
open genoeg zijn. Hiddema: “misschien zou ik toch in ieder 
spantvak een roldeur plaatsen.” ●

Egbert Jonkheer

Wigle Sinnema: “Het is een natuurlijke manier van bewaren, maar je 

moet het wel leren.”

De bewaarplaats van Sinnema aan 

de achterzijde. Per cel van 500 

ton zitten er twee overheaddeu-

ren van 3 bij 3 meter.       


