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Akkers met poters
zonder loofzonder loof
In de strijd tegen de aardappelziekte Erwinia hebben twee
Bildtse ondernemers een machine ontwikkeld waarmee ze
het loof van het land halen. En nu blijkt de aardappelplant
ook nog waardevolle grondstoffen te bevatten.
AAN DIRK VAN DER MEULEN

Telers van pootaardappelen
waren enthousiast toen be-
gin jaren negentig de loof-
klapper zijn intrede deed.

Met die machine konden ze veel be-
ter de gewenste pootaardappelmaat
– een doorsnee van hooguit 55 milli-
meter – bereiken. Dat komt doordat
de groei van knollen vrijwel abrupt
stopt als de aardappelplant verhak-
seld wordt.

Voorheen moesten telers wel drie
keer met de gifspuit het land in om
het loof te doden. Een nadeel was dat
de knollen nog wel eens een groei-
spurt wilden inzetten, omdat de
plant zich als het ware verzet tegen
het naderende einde. ,,Het kwam re-
gelmatig voor dat je toch weer meer
te grote aardappelen oogstte dan je
had verwacht”, weet akkerbouwer
Piet Hoekstra (67) uit Sint Jacobipa-
rochie.

De loofklapper was dus een uit-
komst, maar de machine had ook na-
delen. De enorme hoeveelheid loof
die een hectare aardappelen voort-
brengt – zo’n 25.000 tot 30.000 kilo
– en die door het verhakselen tussen
de aardappelruggen belandde, frus-
treerde regelmatig het rooien. Daar-
op besloten veel telers het gewas
voor het klappen toch maar weer
een keer te spuiten.

Bovendien was het opvallend dat
sinds de loofklapper zijn intrede had
gedaan, bacterieziekten als stengel-
natrot en zwartbenigheid steeds va-
ker opdoken in de aardappelvelden.
Al vele jaren is het zo dat keurmees-
ters jaarlijks 15 tot 18 procent van de
percelen in klasse verlagen vanwege
deze bacterieziekten, die gemakshal-
ve geschaard worden onder de ver-
zamelnaam Erwinia. De bacteriën
tasten de groeikracht van een knol
aan zodat die geen of veel minder
nieuwe knollen voortbrengt.

Soms komt het voor dat een per-

ceel door Erwinia volledig afgekeurd
wordt. De aardappelen moeten dan
de consumptie in en mogen niet
meer als de pootgoed de wereld over.
,,In plaats van 12.000 euro levert een
hectare dan maar zo’n 4500 euro
op”, aldus Hoekstra.

Hoe kunnen we Erwinia de kop in-
drukken? De Nederlandse aardap-
pelhandelshuizen hebben er jaren-
lang onderzoek naar gedaan. Dat
leidde onder meer tot het opstellen
van een hygiëneprotocol om de ver-
spreiding van Erwinia tegen te gaan.

Telers moeten gebouwen en werk-
tuigen reinigen en ontsmetten en
bacteriegevoelige percelen bij voor-
keur als laatste bewerken. Een uit-
komst was ook wat veel telers eigen-
lijk wel wisten: het achterblijvende
loof vormt een hardnekkige schuil-
plaats voor bacteriën.

Waarom dan niet blad en stengel
van het land verwijderen? Die vraag
houdt Hoekstra al geruime tijd be-
zig, ondanks dat hij sinds een aantal
jaren geen pootgoedteler meer is.
,,Mijn lichaam zei dat ik er mee op
moest houden.” De Bilkert kreeg
daardoor wel tijd om na te denken
en te sleutelen aan een antwoord.

Het resultaat staat in een van zijn
loodsen: een trekker met een op-
vangbak, een transportband en
voorop een, twee aardappelruggen-
brede maaimachine. Een ingenieuze
installatie die Hoekstra samen ont-
wikkeld heeft met Mijno van Dijk
van het gelijknamige landbouwme-
chanisatiebedrijf in Sint Annaparo-
chie. Vorig jaar heeft de loofmaaier
naar tevredenheid gedraaid.

Maar wat doe je met die enorme
loofoogst? Frans Debets, consultant

‘Extra werk, met
beter pootgoed
terug te verdienen’

voor duurzame energie en land-
bouw, stortte zich op die uitdaging.
Met een financiële bijdrage van de
noordelijke provincies (circa 15.000
euro) verzamelde hij diverse partij-
en voor onderzoek naar waardevolle
stoffen in het aardappelloof.

Een bruikbare uitkomst blijkt so-
wieso dat het loof bacterievrij wordt
door het op te slaan in een zuurstof-
loze container. Hierdoor ontstaat
een dikke en dunne fractie. De dikke
fractie is weer te benutten als grond-
verbeteraar en de dunne fractie be-
vat, stelt partner Bionnd, waardevol-
le grondstoffen voor bioplastics.
Hoekstra erkent dat deze aanpak de
boer opzadelt met een hoop extra
werk. ,,Maar als je het terugverdient
met beter pootgoed kan het de
moeite waard zijn.”

Biotechnologiebedrijven als Syn-
com en Imenz zien zelfs meer ver-
dienmogelijkheden. Op basis van de
eerste resultaten concluderen ze dat
het loof ook grondstoffen bevat voor
de lijm-, coatings- en farmaceuti-
sche industrie. Heel interessant is de
vondst van een bacterie die zou kun-
nen fungeren als een natuurlijke
verdelger van Erwinia. ,,En dat zou
natuurlijk het toppunt van circulaire
economie zijn”, zegt Hoekstra en-
thousiast.

De partners zetten nu in op verder
onderzoek naar de commerciële mo-
gelijkheden. Hoekstra hoopt het van
harte. ,,Je bent er aan begonnen, dan
wil je het ook afmaken.” Hij hoopt
dat de subsidie-instellingen zich
minder ambtelijk opstellen dan het
Europese Landbouwfonds voor Plat-
telandsontwikkeling. Dat had voor
de ontwikkeling van de loofmaaier
een bijdrage toegezegd, maar de uit-
kering ervan strandde door een
muur van bureaucratie, zegt de ak-
kerbouwer. ,,Gelukkig kwam het
landbouwstimuleringfonds Niscoo
wel vlot met een bijdrage over de
brug.”
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