
 

 

Aan de leden van Herenboeren Assen,       

Zaterdag 29 mei (2021) hebben wij Biologisch geteelde aardappelen bij jullie geleverd. De aardappels 

zijn geteeld via ons aardappelcollectief in de Broekstreek en we willen jullie graag wat 

achtergrondinformatie geven over ons initiatief en ook over deze aardappelen.  

Biologisch geteelde consumptie aardappelen uit de Broekstreek 

In 2018 zijn we in de Broekstreek (gemeente Midden 

Drenthe) gestart om met vrijwilligers en professionals 

proeven op te zetten, om op kleine schaal  biologische 

aardappelen te telen. Drijvende kracht achter het initiatief is 

Frank ter Beke, inwoner van de Broekstreek en als beroep 

ook aardappeladviseur.  

Kernwoorden van onze aardappelen zijn:  

Lokaal | Biologisch geteeld | Biodiversiteit | Samen | 

Duurzaam |Kleinschalig| Korte ketens 

 

Doel van het aardappelinitiatief 

Het doel van ons initiatief is om een productie- en afname community op te zetten voor 

leden/deelnemers. Het is een doe- en bewustwordingsproces. We laten zien hoe je zonder gebruik 

van chemie, met handkracht en kleinschalige machines lekkere en gezonde aardappelen kunt 

verbouwen. En door het inzaaien van bloemenmengsels op natuurlijke wijze insecten bestrijden én 

bijdragen aan de biodiversiteit.  

Onze deelnemers kunnen meehelpen met poten en rooien, de bewerking van het land doen we 

samen met een boer die ook onderdeel van het collectief is. Met elkaar stellen we ieder jaar onze 

eisen van duurzaamheid voor productie en afname vast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn al diverse bijeenkomsten georganiseerd om ons verhaal te vertellen, om het bewustzijn te 

vergroten, en ook om uit te wisselen hoe wij het in de Broekstreek aanpakken. De samenwerking met 

ander lokale partijen zijn we aan het onderzoeken. Natuurlijk willen we onze ideeën, ervaringen en 

kennis graag met jullie delen. Ideeën zijn welkom ! 



 

Oogst 2020 

Door de proeven zijn er in 2020 veel soorten gepoot en 

geoogst. De oogst is goed geweest en we hebben twee 

rassen als proef in een gekoelde aardappelbewaring van 

een buurtgenoot opgeslagen. Daarvan is een deel aan 

Herenboeren geleverd. De rassen en eigenschappen zijn: 

:  

Cammeo /Broekstrekers: Iets kruimig regelmatige 

crèmekleurige tafelaardappel, fijne smaak. Geschikt voor 

puree en stamppot, een echte allrounder. 

Sapro Mira/Mantingers: Roodschillig ras met lichte 

vleeskleur , lekkere bijzondere smaak, vastkokend en 

uitermate geschikt voor bakken en frituren 

Even voorkoken tot ze bijna gaar zijn, 
     

 

Duurzame aardappelen in ontwikkeling 

 

De opzet en ook uitvoering van de teelt is nog in ontwikkeling. 

Biologisch telen op Broekstreker grond is een uitdaging en gaat 

steeds beter.  

Namens het Broekstreker aardappel collectief hopen we van harte 

dat het jullie mag smaken en wensen jullie veel succes met jullie 

Herenboeren initiatief. Graag tot ziens!  

info@frankterbeke.com Tel | app  06 5315 1419 
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