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Wie aardappelen langdurig wil bewaren, moet rust creëren en 
zorgen voor een constante temperatuur en luchtvochtigheid, vertelt 
Marcel Bennink, Senior Projectleider bij Engie Refrigeration. “Met een 
mechanische koeling kun je ze heerlijk rustig houden onafhankelijk van 
de buitenlucht.” 

Het blijkt dat het gekoeld bewaren van 
aardappelen veel voordelen heeft. Hij 

geeft aan dat waar dit type bewaarplaatsen 
voor consumptieaardappelen en pootgoed 
al heel gebruikelijk is, de fritesaardappel in 
de mechanische koeling aan een inhaalslag 
bezig is. “Tot vorig jaar was het aantal frite-
saardappelbewaarplaatsen in mechani-
sche koeling echt heel laag, maar een paar 
procent. Nu zien we een sterk verhoogde 
belangstelling.” 

KIEMREMMEND
De kentering in de belangstelling komt 
door het verbod op het gebruik van het 
kiemremmende middel CIPC waardoor de 

fritesaardappel in langdurige bewaring 
moeilijker te beheersen wordt. Waar het 
lastig is om in een niet gekoelde bewaar-
plaats zonder het gebruik van CIPC aard-
appelen voor langere tijd te bewaren, blijkt 
mechanische koeling een belangrijke rol 
te kunnen spelen om het product rustig te 
houden. Helemaal in combinatie met de 
nieuwe kiemremmende middelen geeft 
Marcel aan. “Er zijn nieuwe kiemremmende 
middelen die werken. Alleen zijn die nog-
al wat duurder. Als je die toegediend hebt, 
wil je je de bewaarplaatsen dicht houden 
zodat je het middel niet verliest. Als je dan 
eigenlijk in de niet gekoelde bewaarplaat-
sen weer zou moeten ventileren met koude 

buitenlucht, zit je in een spagaat. Je wilt je 
middel behouden maar je moet ook weer 
koude lucht toevoeren om het product op 
temperatuur te houden. Bij ventilatie blaas 
je het middel naar buiten en moet je het 
middel weer opnieuw toedienen. Mechani-
sche koeling gecombineerd met de nieuwe 
kiemremmende middelen kan zeker een 
oplossing bieden voor het wegvallen van 
CIPC.” 

UITDROGING VOORKOMEN
Een ander voordeel is dat aardappelen die 
gekoeld bewaard worden veel minder uit-
drogen. In een traditionele aardappelbe-
waarplaats wordt de temperatuur beheerst 
door gebruik te maken van buitenlucht. In 
de koudere periodes wordt met buitenlucht 
de opgelopen binnentemperatuur terugge-
bracht. Probleem daarbij is dat de van bui-
ten aangevoerde lucht, droge lucht is. “Die 
droge lucht komt dan rond de aardappel en 
die vindt dat niet prettig en vult het vocht 
rondom aan met eigen vocht waardoor 
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Engie Refrigeration geeft aan dat mechanische koeling een oplossing kan 
bieden voor het wegvallen van CIPC

Bewaring van aardappelen in een mechanische koeling voorkomt vochtverlies
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de aardappel uitdroogt.” Daarbij zorgen 
hogere temperaturen ervoor dat de aard-
appel weer wat tot leven komt waardoor 
de temperatuur van de knol stijgt en deze 
meer vocht afgeeft. Marcel geeft aan dat 
het vochtverlies afhankelijk van de bewaar-
omstandigheden tot wel 10 procent aan 
het einde van het seizoen kan oplopen. Hij 
verwacht dat dit verlies door het wegvallen 
van CIPC in een traditionele aardappelbe-
waarplaats nog wel verder kan oplopen. 
“Met mechanische koeling kun je wel rich-
ting een verlies van drie procent gaan over 
het hele seizoen. Dat zijn minder kilo’s die 
je verliest, wat geld scheelt.” 

BEWAARVERGOEDING
Daar staat natuurlijk tegenover dat een 
mechanische koeling een aardige investe-
ring vergt. Maar ook de aardappelverwer-
kende industrie ziet het belang van goed 
bewaarde aardappelen in en betaalt ver-

goedingen voor langdurige bewaring. “Na 
week 13 beginnen de bewaarvergoedin-
gen te lopen en elke week die langer wordt 
bewaard, loopt de vergoeding wat op. Som-
mige verwerkers geven extra vergoeding 
voor mechanische koeling. Die vergoedin-
gen zijn best interessant. De verwerkers 
willen jaarrond doordraaien en dat kun je 
niet met slappe aardappelen doen want 
daar is je productieproces niet bij gebaat.” 

NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN
Bij de keuze voor een mechanische koeling 
wordt vaak rekening gehouden met duur-
zaamheid. Marcel geeft aan dat in de mees-
te gevallen gebruik wordt gemaakt van 
een natuurlijk koudemiddel. “Het meest 
milieuvriendelijk is een installatie met 
een directe verdamping van een natuurlijk 
koudemiddel als CO2 of propaan.” Daarbij 
heeft Marcel een voorkeur voor het gebruik 
van CO2 omdat propaan brandgevaarlijk is 

waardoor er in de milieuvergunning extra 
eisen aan de veiligheid worden gesteld. 
“CO2 wordt het meest toegepast. Bij een 
investering in een natuurlijk koudemiddel 
als CO2 ben je niet afhankelijk van verbo-
den zodat het middel over een tijdje niet 
meer gebruikt mag worden. Dit kan bij 
chemische koudemiddelen wel het geval 
zijn.” De overheid stimuleert het gebruik 
van natuurlijke koudemiddelen met een 
energie-investeringsaftrek (EIA). Daaren-
tegen wordt het gebruik van chemische 
koudemiddelen juist ontmoedigd. Door een 
quoteringsregeling mogen deze middelen 
steeds minder worden geproduceerd waar-
door het prijsverloop onzeker is. (MW) 

Marcel.bennink@engie.com
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