
Na de heftige buien 
in de nacht van 30 en 
31 augustus vorig jaar 
was zeventig procent 
van de aardappels 
van de familie 
Noorloos in Hank 
(NB) ‘niet rooibaar’. 
Ze hadden net voor 
het eerst een brede 
weersverzekering 
afgesloten. Het 
waterschap belooft 
knelpunten in het 
watersysteem op te 
lossen. Maar Noorloos 
moet dat eerst nog 
zien. 

Bedrijfsgegevens
De broers Kees, Dikkie en Wiljan 
Noorloos in Hank hebben in een 

vof een gemengd bedrijf met circa 
vijftig hectare akkerbouw, melk-

geiten, fokschapen, loonwerk en 
een minicamping. De ouders van 

de broers werken nog volop mee. 
In 2015 was zeventig procent van 

de aardappelen ‘niet rooibaar’ van-
wege waterschade. 

Datum: 12 februari. 
Tijd: 16.00-17.30 uur.
Koffie: Kees Noorloos 
drinkt koffie met melk 

en suiker. 

Akkerbouwer Kees Noorloos (rechts) vertelt over het gevolg op de water-
schade van 2015 aan redacteur Peter van Houweling.

gespoeld. De akkerbouwer deed 
die bewerkingen daarom nog een 
keer, maar nu met vloeibare mest-
stoffen. „Die werken sneller.”

Afnemer Oerlemans had niet 
veel vertrouwen meer op een 
goede opbrengst. Een aantal col-
lega’s in de omgeving ploegden 
het gewas onder, maar Noorloos 
zette door en oogstte halverwege 
oktober uiteindelijk nog 25 ton 
per hectare. Normaal oogst hij 
zo’n 40 ton.

Drama
Met de aardappels liep het slech-
ter af. „Dat was een drama”, zegt 
de akkerbouwer. Van de acht hec-
tare Innovators stond halverwege 
de dag nog vijf hectare onder wa-
ter. 

Extra greppels frezen hielp nau-
welijks, net zoals het wegpompen 
van het water. „Het was vechten 
tegen de bierkaai, maar niets doen 
was geen optie.” Vier dagen later 
kwam de taxateur van zijn hagel-
verzekeraar Vereinigte Hagel. „Hij 
schrok van de hoeveelheid water 
dat er nog op het perceel stond”, 
herinnert Noorloos zich. Het wa-

ter stond op een groot deel van 
het perceel nog steeds tot bijna 
bovenaan de ruggen. Veel aardap-
pels zaten al rot in de grond.

De week daarna kwam de 
taxateur nog een keer, nu samen 
met de directeur van Vereinigte 
Hagel. Hij kon het niet geloven 
dat de schade zo groot was. Ook 
hij schrok van de omvang daar-
van. Een week erna stonden alle 
taxateurs van de verzekeraar op 
het perceel, voor een proeftaxatie 
om de klok gelijk te zetten, verge-
zeld van mensen van het Duitse 
moederbedrijf. „In totaal wel zo’n 
twintig man”, vertelt Noorloos. 
Toen was de conclusie dat het hele 
perceel verloren was. Maar de of-
ficiële taxatie drie weken later 
wees uit dat dertig procent nog 
oogstbaar was. Niet lang daarna 
keerde de verzekeraar uit. „Het is 
keurig afgehandeld en betaald”, 
blikt Noorloos blij terug. Het was 
het eerste jaar dat de vof een bre-
de weersverzekering had. Het jaar 
daarvoor hadden ze vergelijkbare 
schade, maar nog geen verzeke-
ring. 

Ook van het perceel Lady Anna 
werd zeventig procent vergoed. In 

dat ras werd de schade pas later 
zichtbaar. Noorloos is tevreden 
met zijn verzekering, mede van-
wege het feit dat de taxatie en uit-
kering per hectare wordt vastge-
steld. De kosten ten opzichte van 
de schade vallen mee. Het is een 
goede keus geweest. Steeds meer 
collega’s zijn ermee bezig.” 

De akkerbouwer heeft een ei-
gen risico van dertig procent. Bij 
een schade van honderd procent 
krijgt hij een schadevergoeding 
van zeventig procent. Hij besloot 
een verzekering af te sluiten, 
mede op advies van zijn bank. „In 
de Verenigde Staten heb je zo’n 
verzekering nodig voor je finan-
ciering”, vertelde de bankmede-
werker.

Waterschap
Het rooien en inschuren van de 
aardappels verliep goed. Extra 
handen aan de band haalden de 
rotte knollen eruit. Maar die ble-
ken er verassend weinig meer in 
te zitten. Die bleven verrot op het 
land achter. Met ventilatoren en 
kachels werden de aardappels 
snel droog geblazen. 
Uiteindelijk oogstte Noorloos 200 
ton Innovator van acht hectare en 
200 ton Lady Anna van zes hec-
tare. 

De aardappels zitten nog in de 
bewaring. De kwaliteit is goed. De 
akkerbouwer diende een schade-
claim in bij het waterschap Rivie-
renland. Maar dat liet weten niet 
aansprakelijk te zijn, omdat het 
watersysteem aan alle normen 
voldoet.

Veel akkerbouwers in de regio 
overkwam hetzelfde. ZLTO startte 
daarom een stevige lobby richting 
het waterschap. Er kwam een ge-
zamenlijke werkgroep en stuur-
groep die 1 februari in een rapport 
de knelpunten in het gebied be-
noemde. De situatie bij Noorloos 
is een van de vijf erkende knel-
punten. Het water uit de polder 

moet door een afwatering onder 
de snelweg A27 en die is te klein. 
Is hij tevreden met die uitkomst? 
„Eerst maar eens zien”, zegt 
Noorloos. Dat was volgens hem 
de reactie van veel andere akker-
bouwers tijdens de bijeenkomst 
waarin het waterschap en ZLTO 
de uitkomsten presenteerden. 

Meer kilveren
De percelen van de broers lig-
gen goed vlak en de drainage is 
in orde. Bovendien was de sloot 
langs de aardappelpercelen goed 
bijgehouden.

Noorloos wil toch meer doen 
om de kans op schade te verklei-
nen. „We willen de percelen nog 
meer rond laten lopen. Daarom 
gaan we nog meer kilveren. In 
2016 willen we die acht hectare 
waar de Innovators stonden, kil-
veren en samen met de buurman 
nog acht hectare…. als de weers-
omstandigheden willen meewer-
ken.” Hij doelt op een collega die 
augustus vorig jaar een perceel 
kilverde. Maar dat ligt er nog 
steeds zo bij, want daarna kwa-
men de buien van eind augustus 
en sindsdien kon hij er nog niet 
op voor een andere grondbewer-
king.

De akkerbouwer verwacht dat 
hij dit seizoen nog wel hinder zal 
hebben van de extreme neerslag 
en de natte herfst en winter die 
daarop volgden. 

In het verzopen perceel Innova-
tor staat nu wintergerst, met nat-
te plekken erin. „Dat was andere 
jaren niet”, weet Noorloos. „Het 
weer wordt ook extremer”, zegt 
zijn moeder.

Behalve de investeringen om 
zijn percelen te verbeteren, weet 
Noorloos dat hij voortaan nog 
meer de momenten moet pakken 
bij het werk. „Je moet in een heel 
korte tijd zorgen dat werk ge-
daan is. Zodra het maar half kan, 
moet je direct aan de gang.”
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Na de nachtelijke regen- en 
hagelbuien stonden drie 
percelen voor een groot 

deel of helemaal onder water: de 
twee aardappelpercelen en het 
perceel spinazie. 

De spinazie was net tien dagen 
daarvoor gezaaid, als nateelt na 
erwten, en stond net goed en wel 
boven de grond toen de buien 
vielen. Het perceel stond daarna 
totaal onder water. Maar al snel 
zakte het water. Halverwege de 
dag was al tweederde deel droog-
gevallen. „Dat was de redding van 
de spinazie”, zegt Kees Noorloos, 
één van de drie broers in de vof. 
Terwijl hij in de keuken het ver-
haal vertelt, maakt zijn moeder 
de warme maaltijd gereed. Zij was 
met haar man die dagen net een 
weekendje naar Drenthe geweest. 
Toen ze ’s maandags terug kwa-
men, wisten ze niet wat ze zagen. 
In Drenthe was het prachtig weer 
geweest.

Noorloos had kort voor de 
buien de spinazie bemest en ge-
spoten. Dat was allemaal weg-

Akkerbouwer Kees Noorloos uit Hank hoopt op waterschap en gaat zelf kilveren 

Verzekering ‘redt’ mislukte oogst 

Kees Noorloos: „De brede weersverzekering is een goede keus geweest.”
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