
Het PCA organiseert op 4 locaties in Vlaanderen  

een bezoek aan aardappelbewaarplaatsen met ventilatiesturing. 

Dit is dé ideale kans om u te informeren over de techniek van 

aardappelbewaring.  

 IEDEREEN VAN  HARTE  WELKOM !!! 

 Dinsdag 3 maart 2020 om 14.00u 

Bezoek aan de loods van Stefaan Lampaert, Rijselstraat 31, 8953 WIJTSCHATE (Heuvelland) 
  

Loods voor de bewaring van aardappelen op roostervloer (1000 ton) met vooraan in de loods 10m vlakke 

vloer voor extra stockage. Computergestuurde ventilatie met AC-ventilatoren en frequentiesturing. De 

inrichting (isolatie, drukkamer) werd door de teler uitgevoerd.  
 

Programma:  Toelichting bij de bewaarprincipes en aandachtspunten bewaarinfrastructuur (PCA), toelich-

ting bij de constructie (VLTracBohez) en ventilatie (Omnivent) en info over de alternatieven voor CIPC 

met bijzondere aandacht voor kiemremming met ethyleen (Restrain). 

 

 Donderdag 5 maart 2020 om 14.00u 

Bezoek aan de loods van de familie De Hertogh, Broekstraat 24, 3370 NEERVELP (Boutersem) 
  

Recente loods voor de bewaring van 4500 ton aardappelen op roostervloer. Computergestuurde langsven-

tilatie met EC-ventilatoren.  
 

Programma: Toelichting bij de bewaarprincipes en aandachtspunten bewaarinfrastructuur (PCA), toelich-

ting bij de constructie (Beeuwsaert) en ventilatie (Vandoorne) en info over de alternatieven voor CIPC 

met bijzondere aandacht voor kiemremming met Biox-M (Certis). 

                     

 Vrijdag 6 maart 2020 om 14.00u 

Bezoek aan de loods van Herman Hanssens, Scheurbroek 7, 9860 OOSTERZELE 
  

Nieuwe loods voor de bewaring van 700 ton aardappelen. Computergestuurde ventilatie met EC-

ventilatoren en bovengrondse kanalen. Kiemremming met 1,4Sight. 
 

Programma:  Toelichting bij de bewaarprincipes en aandachtspunten bewaarinfrastructuur (PCA), toelich-

ting bij de constructie (door E. Van Durme) en ventilatie (Vandoorne) en info over de alternatieven voor 

CIPC met bijzondere aandacht voor kiemremming met 1,4Sight (BASF). 

 

 Dinsdag 10 maart 2020 om 14.00u 

Bezoek aan de loods van Jan en Renaat Claessens, Neerstraat 159, 9220 MOERZEKE (Hamme) 
  

Nieuwe loods met kistenbewaring van aardappelen voor thuisverkoop. Maximum opslagcapaciteit: 100 

ton. Computergestuurde ventilatie met AC-ventilatoren en een palletdroogwand (Omnihout). 
 

Programma: Toelichting bij de bewaarprincipes en aandachtspunten bewaarinfrastructuur (PCA), toelich-

ting bij de constructie (Beeuwsaert) en ventilatie (Tolsma) en info over de alternatieven voor CIPC. 

 
Voorlichting in het kader van het Programma LCA + demonstratieproject ‘residu-arm aardappelen bewaren’ van het departement Landbouw en Visserij 

UUR IN DE SCHUUR 


