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Fruit- en groente-opslag
Hoe kun je bewaargroenten 
en fruit langdurig opslaan 
zonder dat het handen vol 
geld kost aan elektrische 
koelingsinstallaties en 
stroomrekeningen? Hans 
Claessens uit Naarden - 
iemand die ons al vaker 
voortreffelijke adviezen 
gaf -  hielp ons aan een 
beschrijving en tekeningen 
die hij vond in een in 1948 
in Duitsland verschenen 
boek ‘Erfahrungen beim 
Obstbau’ van Wilhelm 
Winkler.

De bewaarkelder van 
Winkler gebruikt bodem-
warmte (en soms) een heel 
klein hout of kolenkacheltje 
plus vocht. Wat dit laatste 
betreft: de wanden en 
luchtkanalen worden natgespo-
ten kort voordat de ruimte met 
groenten en/of fruit gevuld wordt. 
Zorg bij het volstouwen voor venti-
latiesleuven tussen de kisten. Alle 
luchtopeningen en ramen blijven 
normaal open.

De werking is verder als volgt: door 
verdampingswarmte plus warmte 
van groenten/fruit komt er lucht-
circulatie - steeds omstroomd door 

koele lucht – en zo ontstaat een 
proces van natuurlijk afrijpen.
Bij oostenwind ramen van oostge-
vel dicht, westgevel open zetten. 
Overigens kan alles tot - 4 graden 
open blijven mits het niet te hard 

waait. Bij lagere temperaturen: 
alles dicht (ramen en grondlui-
ken) de ramen worden gesloten 
door middel van luiken aan de 
buitenzijde. Alles is goed geïso-
leerd, vooral het dak. In het pla-
fond een gat met luchtschacht 
tot de dakhuid zodat vocht en 
warmte er uit kunnen. Als de 
temperatuur in de opslag lager 
komt dan -2 graden wordt de 
kachel in een ‘tent’, die tot circa 
20 cm van de grond hangt, licht 
gestookt tot 1 of 2 graden is be-
reikt. Dan kunnen de schuiven 
dicht blijven. Zorg verder steeds 
voor verse lucht.

Terwijl bij kunstmatige koeling vita-
minen verdwijnen en ook de smaak 
achteruit gaat, blijft in deze opslag 
alles fris en behoudt zijn smaak tot 
aan de zomer!
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