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Zodra je het erf van kwekerij Dings Aardbeien oprijdt, dringt een subtiele
aardbeiengeur de neusvleugels binnen. Aan de voorkant van het bedrijf staat
een heuse aardbeienautomaat waar je op elk moment van de dag verse
aardbeien kunt kopen. Waar je in grote steden frikadellen en kroketten uit de
muur trekt, kun je dus bij Dings in Belfeld vierentwintig uur per dag terecht voor
een aardbeiensnack. Een betrokken teler aan het woord.

Het is een drukte van belang in de air-

beiders. Dit blijkt als Dings aangeeft dat

glasbedrijf ging failliet en Dings nam de

cokassen van Dings Aardbeien in Bel-

er na deze drukke periode nog maar een

mogelijkheid ter hand om aardbeien in

feld. We treffen eigenaar Marcel Dings

stuk of vijf werknemers overblijven. Het

een kas te gaan telen. Daarna breidde

in één van de heftigste periodes van

is de afwisseling in de teelt die Marcel

hij het glastuinbouwbedrijf flink uit, het

het jaar. In de maanden april, mei en

Dings zo aanspreekt in het kweken van

bedrijf groeide van 11.000 naar 80.000

juni moet namelijk de voorjaarsoogst

aardbeien. “Veel groentekwekers heb-

vierkante meter. Mede door het plezier

(30.000 kilo per dag als piek) geplukt

ben elke week hetzelfde ritme, dat is bij

in deze glasaardbeienteelt, goede ren-

worden. Het aardbeienras Elsanta, waar

ons niet zo. Het is afwisselend werk. De

dementen en de mogelijkheid om echt

Dings Aardbeien zich in gespecialiseerd

boog is niet altijd gespannen”, vertelt

te ondernemen, koos Dings er voor om

heeft, kent twee oogstmomenten: één

Dings.

zich volledig op aardbeien te focussen,

keer in het najaar en één keer in het
voorjaar. “In augustus worden de aard-
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beienplanten in de grond gezet. Tussen
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Elsanta

een beslissing waar hij tot op de dag
van vandaag geen spijt van heeft. Het
aardbeienras Elsanta werd omarmd als

eind september en Kerstmis kunnen

De aardbeienondernemer studeerde

hoofdras. “De Elsanta scoort op geen

we voor de eerste keer oogsten. Na een

viereneenhalf jaar aan de Landbouw

enkel vlak een onvoldoende”, zegt Dings

korte rustperiode in januari groeien de

Universiteit in Wageningen alvorens hij

trots. Het verschil in smaak tussen aard-

planten verder en kan er van april tot

in 1987 na het overlijden van zijn vader

beien heeft te maken met het suiker-

juni wederom geplukt worden”, aldus

het familiebedrijf overnam. De familie

gehalte en de zoet-zuur verhouding in

Dings. In deze periode van het jaar heeft

Dings had een typisch Limburgs ge-

een aardbei. Aardbeien die als laatste

het bedrijf meer dan honderd mensen in

mengd bedrijf inclusief boerderijwinkel.

geoogst worden, zijn vaak een stuk zoe-

dienst. De aardbeienkwekerij is als geen

Dings zette het familiebedrijf voort tot

ter. “De suiker moet verdeeld worden

ander een teelt met piekmomenten en

zich in 1999 naar eigen zeggen een ‘unie-

over alle aardbeien aan de plant. Hoe

dus is er veel behoefte aan seizoensar-

ke kans’ voordeed. Een nabijgelegen

minder vruchten hoe sterker de suiker-
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In het plukseizoen
zijn er vele handen nodig!
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Eigenaar Marcel Dings (rechts) samen met zijn
compagnon Peter van den Eertwegh

klimaat aan te bieden”, vertelt Dings.
De kassen zijn uitgerust met speciale
systemen die dat moeten waarborgen.
Zo neemt bijvoorbeeld een vernevelsysteem de warmte mee naar buiten. Ook
op een ander vlak probeert de aardbeiconcentratie. Een objectief smaakcrite-

enteelt een stap te maken. Onder lei-

ria is vooralsnog niet voorhanden. Om

ding van Dings is er een aardbeiencol-

kwalitatieve verschillen te kunnen be-

lectief opgestaan om de kennis van de

nadrukken, is de aardbeienbranche hier

aardbei bij de consument te vergroten.

wel naar op zoek.”

Zo werden er in de afgelopen periode
ceerd. “We willen de consument graag
leren waarom de aardbeien die ze ko-

Tijdens een bezoek aan de kassen valt

pen zo verschillend kunnen smaken. In

ons op dat alle plantenbakken in de

de winter en het vroege voorjaar ko-

lucht hangen. De combinatie van de fel-

men deze bijvoorbeeld uit Zuid-Europa

blauwe lucht die door het glas schijnt

en daar gebruikt men andere rassen.

en het rood en groen van de planten

Deze rassen zijn veel steviger en harder

zorgt voor een indrukwekkend beeld.

en worden onrijp geoogst om de lange

“De bakken hangen om twee redenen

transportweg mogelijk te maken. Als er

in de lucht”, vertelt Dings. “Enerzijds

dan in april weer Hollandse aardbeien

omdat de plukkers dan niet hoeven

zijn, moet de consument wel weten

te bukken en de plukkarretjes er op de

waar hij deze aan kan herkennen.” Op

rails zo onderdoor kunnen rijden. Ander-

de digitale snelweg probeert het initia-

groeien.” Sinds een aantal jaar verzorgt

zijds omdat de aardbeien zo niet in het

tief door weetjes en feitjes de Hollandse

telerscoöperatie Fossa Eugenia de afzet

zand liggen. Doordat de aardbeien in

aardbei onder de aandacht te brengen

van Dings Aardbeien. Deze telersvereni-

een kas gekweekt worden, kunnen we

en van Nederland een aardbeienland te

ging bestaat voornamelijk uit telers uit

bijna volledig volstaan met biologische

maken. “Wist je bijvoorbeeld dat de Ro-

de regio Venlo. Fossa Eugenia werd in

gewasbescherming.” Ondanks dat aard-

meinen aardbeien als een afrodisiacum

1996 opgericht door een groep Venlose

beienkweker Marcel Dings jaloers is op

zagen? Ik denk dat ik daar met mijn acht

tomatentelers die ontevreden waren

de aardbeienconsumptie in landen als

kinderen (vier jongens en vier meisjes)

met de gang van zaken bij de traditio-

Engeland en Duitsland ziet hij de toe-

het levende voorbeeld van ben.”

nele veilingen. Dings roemt de korte lij-

komst positief tegemoet. De afgelopen
jaren steeg de afzet vanuit Nederland
jaarlijks met tien procent.

Fossa Eugenia

nen en klantgerichtheid van de coöperatie. “Wij zijn erg geliefd bij onze klanten
omdat we effectief en efficiënt werken.

Op de vraag of Dings het niet mist om

Onze aardbeien gaan niet naar een ver-

Toch kan ook de aardbeienteelt, in deze

zelf met zijn handen in de grond te zit-

zamelplek of veiling, maar rechtstreeks

constante stroom van technologische

ten, antwoordt hij ontkennend. “Voor

naar de winkels. Vandaag geplukt, mor-

verbeteringen, niet op zijn lauweren

mij ligt de uitdaging in het onderne-

gen in de schappen.”

rusten. Zo vindt de kweek plaats in spe-

men. Of dat nu in aardbeien of koel-

ciale aircokassen waar de aardbeien

kasten is, maakt me niet uit. De juiste

optimaal kunnen groeien. “Een aardbei

mensen op de juiste plek zetten, is de

gedijt het beste met een temperatuur

kunst. Maar vooral weten waar je zelf

tussen de 15 en 22 graden. Nu het bui-

niet goed in bent en dat dus bij anderen

www.dingsaardbeien.nl

ten warmer is, moeten we er alles aan

neerleggen die dat beter kunnen. Ik kan

www.hollandseaardbeien.nl

doen om de planten toch een optimaal

er van genieten als ik andere mensen zie

www.twitter.com/aardbeiweetjes
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een website en Twitteraccount gelan-
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