
Zoals jullie weten, is asperge in het 
Europese klimaat een typische 
lentegroente. De rassen die in Europa 
worden geteeld, overigens voor 80% 
NederlandseNederlandse rassen, zijn geselecteerd 
voor dit klimaat. Het zijn namelijk 
allemaal rassen die beginnen te 
groeien bij een bodemtemperatuur 
van circa 11°C. Ik moet zeggen circa 
omdat er tussen de  diverse rassen 
nog een klein graadje  verschil kan 
zitzitten. Dan komen ze uit hun rustperi-
ode, zeg maar winterslaap. Dus 
zodra de bodem deze temperatuur 
bereikt, worden de wortels geactiveerd 
en begint de plant te groeien. Veel is 
dus  afhankelijk van het weer. Tot en 
met de jaren ‘80 werd door producen-
ten weinig gebruik gemaakt van teelt-
vervroegende en teeltondersteunende 
maatregelen. De asperge begon zo 
rond begin mei zijn kopje op te steken 
en het oogst seizoen duurde toen 5 à 6 
weken. Tegelijkertijd constateren we 
dat door klimaatverandering hetvoor-
jaar zich wat naar voren heeft verscho-
ven.Een halve graad is voor de 
asperge cruciaal als het gaat om wel of 
niet groeien. Als je tegenwoordig door 
het Noord-Limburgse landschap rijdt 
dan zie je de aspergevelden bedekt 
met zwarte folie, soms ook met witte 
folie. (ter info: de folie is aan de ene 
kant zwart en aan de andere
kant wit).

Wat is hiervoor de reden?  Ik zeg 
niets nieuws als ik vertel dat zwart 
warmte aantrekt en wit warmte 
afstoot. We beginnen met het voorb 
reiden van de percelen dus altijd met 
het leggen van de zwarte folie.
HHet bed warmt sneller op, waardoor 
de plant sneller geactiveerd wordt. 
Hiermee kun je, als het voorjaarszon-
netje lekker schijnt, al snel 10 tot 14 
dagen inlopen. Tegelijkertijd maakt 
de folie het oogsten wat gemakkeli 
ker omdat deze geen licht doorlaat 
enen de kopjes dus mooi wit blijven. 
Hierdoor hoeven we de asperges niet 
meer ondergronds te oogsten. Zodra 
de asperge licht ziet, gaat hij onmi 
dellijk verkleuren, eerst roze/violet 
en daarna groen. De folie zorgt er 
tevens voor dat de verschillen
tussen dag en nachttemperatuur in 
het bed niet te groot worden, wat de 
asperge erg prettig vindt. Folie verbe-
tert dus ook de kwaliteit. Als de lucht-
temperatuur ruim boven de 20 
graden uitkomt, dan draaien we de 
zwarte folie om en komt de witte zijde
van de folie boven te liggen. Dit redu-
ceert de bodemtemperatuur en 
verbetert de kwaliteit van de 
asperges aanzienlijk.

Verder heb je tussen de rassen ook 
nog verschillen in vroegheden en 
heeft zelfs de windrichting invloed op

de vroegheid van een perceel. 
Allemaal teelttechnische aspecten 
waarmee ik jullie (nog) niet ga 
vermoeien. Wat ik eigenlijk duidelijk 
wil maken, is dat we onder “normale” 
Nederlandse klimaatomstandighe-
den eind maart al asperges van de 
kkoude grond kunnen verwachten. 
Kas en/of verwarmde teelt tel ik hier 
niet bij, uit de kassen zijn al vanaf 
februari asperges te verwachten. Dit 
is prachtig nieuws, want zo kunnen 
we nog langer van dit mooie product 
genieten. Wat tegenwoordig bij de 
consumentconsument voor verwarring kan
zorgen, zijn de diverse “Openingen 
van het Nederlandse aspergesei-
zoen”. Deze vinden vooralsnog vaak 
plaats ergens rond half april. Mijn 
mening is, gezien de feiten die ik net 
heb genoemd, dat dit te laat is. Het is 
volkomen legitiem om het asperge-
seizoen in het laatste weekend
van maart te openen. De asperges 
van de koude grond zijn dan immers 
beschikbaar. Ontwikkelingen in 
rassen, eenvoudige teeltondersteu-
nende maatregelen en klimaatswijzi-
gingen hebben hier de laatst
twintig jaar verandering in gebracht. 
Ga dus niet zitten wachten tot er 
ergens een lintje wordt doorgeknipt, 
maar vraag uw leverancier naar de 
beschikbaarheid. Hoera, de asperge 
komt er weer aan!


