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Goed voorbeeld
Vorige maand bracht ik samen met een groep 

telers en toeleveranciers een bezoek aan 

Guatemala. In dat land heeft het NethWork-project 

‘Journey2Sustainability’ bij potplanten kweker Palki 

een behoorlijke vlucht genomen. Sinds begin dit 

jaar schrijven we in elke editie van KAS over dit 

project en de ambities van NethWork en haar 

partners. Maar het is toch anders om zelf van dicht-

bij te zien wat daar in Midden-Amerika gebeurt. 

Guatemala is een ondernemend en ijverig land met 

grote aspiraties op gebied van tuinbouw. Bedrijven 

als potplanten kwekerij Palki, zaad bedrijf HFT en 

coöperatie DetPon maken vandaag al het verschil. 

Maar voor de meeste onder nemers is een duwtje in 

de rug noodzakelijk om ook de stap naar de top te 

kunnen maken.  

De leden van NethWork kunnen die steun bieden, 

zoveel werd duidelijk tijdens het bezoek aan Palki. 

Met hun hulp zette de kwekerij reuzen stappen 

in haar duurzame ontwikkeling. Waardoor Palki 

inmiddels internationaal in de spotlights staat. 

Tegelijkertijd weten de leden van NethWork hun 

eigen markt te vergroten in Midden-Amerika.  

Een duidelijke win-winsituatie dus. Juist door deze 

vormen van samenwerking kan de Nederlandse 

tuin bouw naar mijn idee de komende jaren leidend 

blijven. Door kennis en innovatie te exporteren, 

kunnen Nederlandse toe leveranciers hun afzet-

markt vergroten. Maar als Nederlandse telers 

tegelijker tijd voorop blijven lopen in innovatie 

en dat ook tonen naar de buiten wereld, kunnen 

zij op hun beurt een regiefunctie krijgen in de 

ontwikkeling van nieuwe tuinbouwlanden. Immers, 

alleen goed voorbeeld doet ook goed volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Floramite versterkt
het Bayer Spint team
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Waar
benjijtrots

op?
Maurice Weijs, 44 jaar – getrouwd met Willeke - 
vader van Bram, Julia en Stijn - teelt snoeptomaten 
in De Lier – 6 hectare

Waar ben jij trots op? 
“Dat ik de afgelopen zeven jaar binnen telers vereniging 

Harvest House samen met Robin Grootscholten en Dennis 

van der Knaap de snoep tomaatjes op de kaart heb gezet. 

Het is mooi om te zien dat onze producten vandaag de 

dag overal in het schap liggen. We begonnen met 3 tot 4 

hectare binnen Harvest House, nu hebben we 20 hectare 

snoep tomaatjes in Nederland en 5 hectare in het buitenland. 

In rood, oranje én geel. Waarbij 30 tot 40 procent van 

onze snoep tomaatjes via de Nederlandse retail wordt 

aangeboden. Het is echt een product dat goed bij deze tijd 

van makkelijk en gezond eten past.”

Wat heb je daarvoor moeten doen? 
“We hebben hard gewerkt aan de ontwikkeling van de per-

fecte snoep tomaatjes, maar ook om ze in het schap te krijgen. 

Daarvoor zijn we langs retailers gegaan om hen te over tuigen. 

Wat daarbij belangrijk is, is dat je elkaar ook wat gunt. Wij heb-

ben supermarkten nodig om ons product bij de consument 

te krijgen en zij zoeken een goed product. Daarin hebben we 

elkaar goed gevonden. Inmiddels proberen steeds meer men-

sen in dit segment in te breken, maar door in overleg te blijven 

met de vaste afnemers en de producten voortdurend door te 

ontwikkelen, kunnen wij onze voorsprong vasthouden.”

Wat is er qua ontwikkeling nog mogelijk?
“Een goede snoeptomaat is zoet met een klein zuurtje, heeft 

een ovale vorm en moet door kinderen in één hap gegeten 

kunnen worden. Maar we testen ook continu nieuwe soorten, 

kleuren en maten en merken dat we vanwege onze positie 

voor zaadbedrijven een serieuze partij zijn. Zij werken graag 

met ons samen om de snoeptomaatjes te blijven verbeteren 

en kloppen vaak als eerste bij ons aan als er nieuwe variëteiten 

beschikbaar zijn. Tot slot denken we ook na over de presen-

tatie. We waren bijvoorbeeld de eersten met een shaker. Zo 

probeer je altijd op ieder vlak vernieuwend te blijven.”

Tekst Jacco Strating
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‘Het is belangrijk dat je elkaar ook wat gunt’
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Industriële teelt- en productiesystemen geven 

mogelijk heden voor tuinders om zo efficiënt 

mogelijk te kunnen produceren tegen een zo 

laag mogelijke kost prijs per product en met een 

minimale inzet van resources (water, energie, gewas-

beschermings middelen) per product. Dit vraagt 

veelal meer bestuurbaarheid en dus meer inzet van 

techniek. Gelijk tijdig is het wenselijk dat systemen 

Robuuste 
systemen in de 
glastuinbouw

Tekst  Silke Hemming, 

Wageningen UR Glastuinbouw

UITGELICHT GEZOND GROEIEN - Het ontwerpen van weerbare kasproductiesystemen is een uitdaging 

voor de toekomst. Hierbij is het van belang te komen tot aan de ene kant teeltsystemen voor industriële 

productie van producten en aan de andere kant een zo duurzaam mogelijke productie om aan de hoge 

eisen van consumenten te voldoen. 
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Om de weerbaar-

heid van planten 

te begrijpen 

wordt het effect 

van lichtintensiteit 

onderzocht

‘Pas aan het 
begin om 
alle plant-
reacties te 
begrijpen’

en is het klimaat ongunstig. Het gewas wordt 

robuuster. Echter, wij staan pas aan het begin om 

alle plantreacties en interacties goed te begrijpen. 

Als een teler meer informatie over zijn gewas heeft, 

kan hij daarvoor zorgen dat deze zich altijd ‘happy’ 

voelt. In een traditionele teelt worden watergift 

en klimaat gemeten en geregeld om indirect het 

gewas te beïnvloeden. Andere (toekomstige) 

mogelijkheden zijn om direct de waterhuishouding 

van de plant te meten (Priva Top Crop) of direct the 

fotosynthese van de plant te meten (Phenovation 

Top Crop Viewer). Dit soort  systemen zijn volop in 

ontwikkeling. 

Sensoren
Een andere manier is om traditioneel in de kas 

beschik bare sensoren anders in te zetten en te 

koppelen aan additionele informatie afkomstig 

uit model berekeningen om de teler van meer 

informatie te voorzien. Een voorbeeld hiervoor 

is het meten van de gewas verdamping met een 

meet goot (Hortimax 

ProDrain) en het 

berekenen van de 

gewasverdamping 

met een model. Een 

vergelijk van berekende 

en gemeten transpiratie 

levert de tuinder een 

waarschuwing op als 

er iets mis is zodat hij 

adequaat kan ingrijpen. 

Een ander voorbeeld 

is het meten van de 

temperatuur en vocht-

verdeling in een kas met 

draadloze sensoren. Hierdoor krijgt de teler meer 

inzicht in het risico voor ziekte zoals botrytis. 

Al deze voorbeelden geven aan dat de huidige 

techniek de groene vinger van een tuinder nóg niet 

kan vervangen. De huidige techniek kan een teler 

wel additionele objectieve informatie verschaffen 

voor het nemen van de juiste beslissingen. Het 

draagt bij aan een robuuster glastuinbouwsysteem 

in de toekomst. 

zo robuust mogelijk zijn om risico’s laag te houden, 

hierbij hoort dan ook een weer baar wortel milieu, 

een weerbaar gewas en een gezond klimaat. Voor 

een robuuste bedrijfs vorming heeft de tuinder 

informatie nodig over water/sub straat, gewas groei- 

en productie, klimaat en de gewas gezondheids-

staat. Sensoren, modellen en slimme informatie-

systemen helpen de tuinder om de juiste acties te 

ondernemen tijdens de teelt. Een terugkerende 

vraag is: Kan techniek de groene vinger van een 

teler in de toekomst vervangen? Is dit über haupt 

wenselijk? Wat is de stand van de ontwikkeling 

op dit moment? Op 10 maart jl. waren dit de 

belangrijkste onder werpen en discussie punten op 

de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor 

Techniek in de Landbouw (NVTL) tussen tuinbouw-

ondernemers, toe leveranciers en onder zoekers.

Goed en slecht
Een van de onderwerpen was het ontwerpen van 

nieuwe robuuste teelt systemen voor sla op water. 

Een bijzondere aan dacht 

in het onder  zoek is gericht 

op een gezond wortel-

milieu voor een duur zame 

sla teelt. Voor de teelt 

van sla op water wordt 

onder zoek gedaan naar 

goed giet water, de rol van 

zuur stof in het water, de 

mogelijk heden van het 

toe voegen van “goede” 

bacteriën en schimmels 

tegen “slechte”, het 

juiste filteren en zuiveren 

van recirculatie water en 

de monitoring van het wortel milieu met behulp 

van bio toetsen en DNA-tests. Potentieel is de 

bestuurbaarheid van een teelt op water hoog, 

gelijktijdig is er veel kennis nodig om alle inter acties 

in het wortel milieu goed te begrijpen. Een ander 

onderwerp was de rol van een weer baar gewas. 

Onderzoek is erop gericht om de weerbaar heid 

van planten te begrijpen, de weer stand van planten 

te verhogen en zo residu vrij telen in de toekomst 

mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervoor is 

onderzoek naar het effect van licht intensiteit en 

-kleur op de resistentie van het gewas tegen meel-

dauw of botrytis. Onder gunstige licht condities 

produceert de plant meer afweer enzymen en 

is het gewas weer baarder tegen meel dauw of 

botrytis, ook als zijn er veel sporen aanwezig 
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Biostimulanten zijn hot. Zoveel mag duidelijk zijn na 

tal van publicaties de afgelopen tijd. Verschillende 

bedrijven profileerden zich al nadrukkelijk met 

natuurlijke producten die de plant meer weer-

stand kunnen geven en daar kan ook Syngenta aan 

worden toegevoegd. Het bedrijf introduceerde 

in oktober vorig jaar haar product Hicure, nadat 

het eerst in samenwerking met Wageningen UR 

Biostimulant
zet meeldauw 
buitenspel 

Tekst  Jacco Strating

UITGELICHT GEZOND GROEIEN - Een gezonde sterke plant is van grote waarde voor telers. Immers, 

hoe weerbaarder de plant is, hoe beter vaak ook kwaliteit en opbrengst zijn. Toch blijkt dat in de 

praktijk een enorme uitdaging met alle eisen op gebied van duurzaamheid en residu. Steeds meer 

biostimulanten vinden daarom hun weg in de tuinbouw, waaronder ook Hicure. Vooral in de rozenteelt 

boekt dit product momenteel positieve resultaten. 
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‘De resultaten die 

we boeken zijn 

heel bijzonder’ 

‘Als sector 
moeten we 
steeds meer 
preventief 
in plaats 
van curatief 
denken’ 

tevreden zijn over het product en de effecten op 

onze rozen. Voor de duidelijkheid: Hicure schakelt 

de meeldauw niet uit. Het is een product op basis 

van amino zuren dat in feite niets doodt. Maar het 

zorgt er wel voor dat de plant een beter afweer-

mechanisme krijgt.” Van Rodijnen werkte al eerder 

samen met Tom van der Gouw van Syngenta. Dat 

maakte het makkelijker om ‘ja’ te zeggen toen hij 

werd benaderd om Hicure in de praktijk te testen. 

“Syngenta is bovendien een gerenommeerd 

bedrijf dat niet zomaar met iets komt aan zetten. 

Daarom hebben we het direct serieus benaderd en 

opgepakt. En daar hebben we zogezegd geen spijt 

van.” Bij Arend Roses gaat het testen vooralsnog 

gewoon door. “We gaan nu de grenzen opzoeken 

en kijken hoe ver we de dosering van de chemie 

kunnen terug dringen”, zegt Chris Bot. “Richting de 

toekomst willen we steeds minder chemie toe-

passen, daarom is het goed om te zien hoe ver 

we kunnen afbouwen bij gebruik van Hicure. Deze 

aanpak valt prima binnen onze visie met betrekking 

tot duurzaam heid en het 

label Fair Flowers Fair 

Plants.” Van Rodijnen 

geeft boven dien aan 

dat bij Arend Roses 

wel vaker met amino-

zuren is gewerkt, met 

wisselende resultaten. 

“De resultaten die we met 

Hicure boeken, zijn heel 

bijzonder en we zullen 

blijven doorgaan met 

testen over een langere 

periode in de hoop dat 

dit wellicht een blijvende 

oplossing is tegen meel dauw.” 

Kalanchoë en gerbera
Van der Gouw is op zijn beurt ook blij met de 

samen  werking tussen Syngenta en Arend Roses. 

“De goede ervaringen die zij hebben met Hicure 

zijn goed voor het bedrijf zelf, maar zijn natuurlijk 

ook positief voor ons. Het is belangrijk om een pro-

duct in de praktijk uitgebreid te testen, zodat we 

het op basis van gebruiks  resultaten kunnen door 

ontwikkelen en optimaal in de markt kunnen zetten. 

Je ziet nu dat de tam tam opeens snel gaat. Andere 

telers horen wat er bij Arend Roses gebeurt, 

waardoor er nu veel interesse is in het product.” 

Daarnaast heeft Van der Gouw vernomen dat in de 

teelt van lavendel goede resultaten worden geboekt 

Glastuinbouw in Bleiswijk uitgebreid was getest. 

Hicure is een product op basis van amino zuren 

en peptiden ketens en is volledig van natuurlijke 

oorsprong. “We hebben het product getest in 

de potplantenteelt, snijbloementeelt en boom-

kwekerij en zagen in al die teelten een positieve 

reactie”, zegt gewasadviseur Tom van der Gouw 

van Syngenta. “We hebben bewust naar de stress-

momenten tijdens de groei gekeken en zagen 

dat Hicure niet alleen een vitaler gewas oplevert, 

maar ook de houdbaarheid van het eindproduct 

vergroot.” 

Maar daar bleef het niet bij. Want tijdens een 

proef in de rozen teelt bleek het gebruik van Hicure 

ook tot een betere beheersing van meeldauw te 

leiden. Ferry van Rodijnen, teeltmanager bij Arend 

Roses aan de Herenwerf in Maasland bevestigt 

dat. “We zijn in week 38 een proef gestart met 

het mee druppelen van Hicure in Avalanche, nadat 

we hiervoor door Syngenta waren benaderd. 

Aanvankelijk vooral om te 

kijken of de houdbaarheid, 

opbrengst en kwaliteit 

van onze rozen zou 

verbeteren. Maar toen we 

kort daarna ook in Grand-

Prix met Hicure gingen 

testen, zagen we plots 

dat de meeldauw druk 

aanzienlijk terugliep.” De 

kas met Grand-Prix aan de 

Burgerweg valt onder de 

verantwoordelijk heid van 

Chris Bot, eveneens teelt-

manager bij Arend Roses. 

“In tegenstelling tot de kas met Avalanche, waar 

Hicure werd gedruppeld, zijn wij het product gaan 

meespuiten. Daarbij zagen we de meeldauwdruk 

elke week verder verbeteren, met minder blad-

vlekken als gevolg. Daardoor waren we in staat om 

een betere kwaliteit rozen af te leveren, wat dus 

ook voor een hogere opbrengst zorgt.” 

Grenzen opzoeken
Omdat de resultaten veel belovend waren, werd 

ook op de vestiging in Almere gestart met het 

mee spuiten van Hicure. En ook daar zag men 

het gewas opknappen. “Voor harde conclusies 

is het nog te vroeg, daarvoor moet Hicure over 

een langere tijd worden getest”, reageert Van 

Rodijnen. “Maar feit is dat wij tot nu toe zeer 
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Think innovative www.hermadix.com

Maximaal diffuus licht en maximale warmtereductie

D-GREE
Diffuus licht waarbij ook warmtestraling (NIR) wordt gerefl ecteerd is ideaal voor 

potplanten en sierteeltgewassen. D-GREE zorgt voor verhoging van kwaliteit en 

productie in een aangenaam kasklimaat. Meer weten? 

Neem contact op met Richard Hagedoorn, T 06 277 469 98 of welcome@hermadix.com.

met Hicure bij de beworteling en ook in de teelt van 

kalanchoë en gerbera blijkt het product een meer-

waarde. “Maar de aftrap van Hicure is pas recentelijk 

gegeven, dus we gaan het de komende tijd stap voor 

stap verder uitrollen en hopelijk kunnen meerdere 

bedrijven en teelten dan in de toekomst van Hicure 

profiteren.” Boven dien vormen de ervaringen bij 

Avalanche en Grand-Prix geen blauw druk voor 

andere cultivars, teelten en kwekerijen, meent Van 

der Gouw. “Elk bedrijf en product zal zijn eigen 

gebruiks aanwijzing hebben en wij zullen gebruikers 

begeleiden waar nodig. 

Feit is wel dat we als sector 

steeds meer preventief in 

plaats van curatief moeten 

denken. Die weg moeten 

we gezamenlijk op gaan 

en Hicure is in dat kader 

een grote stap in de goede 

richting.”

Wat is aminozuur?

Aminozuren zijn bouwstenen voor 

eiwitten die een belangrijke rol spelen 

in het leven van een plant. Eiwitten zijn 

verantwoordelijk voor de celopbouw, 

maar ze controleren ook alle chemische 

processen in de plant. Boven dien zijn 

ze onmisbaar voor het transport van 

voedingsstoffen en energie in de plant.   
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Column Erik Persoon

Energie  
Erik Persoon is een van de eigenaren van Kwekerij 

Zwethlande, dat ficussen produceert in Honselersdijk. 

Sinds dit jaar is Persoon bestuurslid van de telers-

vereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO), een 

innovatieclub van telers met als doel gezamenlijk (teelt) 

technische innovatieprojecten ter hand te nemen.

ter plekke vier mensen aan het werk te hebben 

die het gebied onderhouden, onderzoeken en er 

voorlichting over geven. Geweldig om die mensen 

met passie aan het werk te zien en ook te ervaren 

hoe de tropische gewassen hier van nature een 

prachtig oerwoud vormen. Iedereen kan er gratis 

in en je kunt er veel leren over natuurbehoud en 

het belang ervan. Je komt er helemaal fris en vol 

energie uit terug. Dat kan natuur met je doen, een 

aanrader voor wie het nog niet wist. 

Op de terugweg in het vliegtuig dacht ik nog eens 

na over de energie die we gebruiken voor diezelfde 

tropische gewassen. Daar is het immers jaarrond 

25 tot 30 graden en kost het geen energie. Nu zijn 

de gasprijzen recentelijk aardig gedaald waardoor 

onze focus op energiebesparing snel verloren zou 

kunnen gaan. Maar als ik mijn droom blijf nastreven, 

dan wil ik gewoon alles in het werk stellen om die 

energieneutrale kas te gaan creëren die echt al 

binnen handbereik komt. Het moet toch mogelijk 

zijn die prachtige regenwouden in miniformaat 

bij de consument te brengen als potplant met 

eenzelfde positief verhaal als Tresor? 

Kijk, daar krijg ik nou energie van. Ik ga snel 

ondernemend te werk om binnen TTO een groep 

samen te gaan stellen. Wie heeft er nog een beetje 

energie over om mee te doen?

Ben je ook jouw voornemens om meer energie 

te krijgen uit de dingen die je doet alweer bijna 

vergeten? Voor je het weet lopen we weer in de val 

van de dagelijkse beslommeringen, zoals mensen 

aansturen, teelt verbeteren en kosten besparen. 

En liefst ook nog een hogere prijs halen, want we 

moeten natuurlijk wel geld verdienen! 

Toch is dat niet waarom ik ondernemer ben 

geworden, al hoort het er natuurlijk wel bij. 

Ondernemen is zaken in gang zetten waar je in 

gelooft, je droom nastreven om iets aan de wereld 

bij te dragen waar je zelf blij van wordt, en daarbij 

zoveel mogelijk vrijheid houden om het op jouw 

manier te doen. Daar krijg je over het algemeen 

energie van en dan komt het geld vanzelf wel. Dat 

kan in het klein en in het groot. 

Afgelopen week was ik te gast bij het natuur-

beschermingsproject Tresor, waar ik al een paar 

jaar donateur en nu ook bestuurslid van ben. We 

beschermen 2.500 hectare Europees tropisch 

regenwoud in Frans Guyana. Dat doen we door 
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Je zou het op het eerste gezicht misschien niet 

meteen denken, maar achter het kweekzakje 

waar natuurlijke vijanden in worden verpakt gaat 

een wereld van weten schap schuil. Bij Biopol 

zijn ze maar wat trots op het papier dat zij daar-

voor gebruiken. “Papier is dan ook niet de juiste 

benaming. Het is namelijk samengesteld uit grond-

stoffen die maken dat er in het zakje precies de 

Bio-bescherming 
is meer dan alleen 
zakjes ophangen

Tekst  Theo Brakeboer

UITGELICHT GEZOND GROEIEN - Kweekzakjes van een materiaal dat ervoor zorgt dat de daarin 

verpakte natuurlijke vijand geleidelijk vrijkomt. Een vinding waar Biopol Natural best trots op is. Een 

verbeterde samenstelling van de productformulering maakt het helemaal af. De twee roofmijten die 

hierin beschikbaar zijn, zijn Amblyseius swirskii (Swirskii-Plus) en Neoseiulus californicus (Micali-Plus).
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‘Swirskii heeft 

liever een jong 

blaadje’

‘Roofmijten 
komen 
geleidelijk  
en gedurende  
2 tot 6 
weken 
tevoorschijn’

effectiviteit. De roofmijten willen zo snel mogelijk 

naar boven, en voor je het weet zitten ze allemaal 

in de kop van de plant. Liever zien we ze in gelijke 

aan tallen verspreid over de hele plant.”

De ideale combi
In de praktijk ligt bij bestrijding van witte vlieg 

en trips de focus vooral op Amblyseius swirskii, 

kortweg Swirskii genoemd. “Dat is niet terecht”, 

vindt Eric Kerklaan, “omdat ons klimaat wisselend 

is.” Daarom adviseert Biopol een combinatie met 

ook Neoseiulus californicus, kortweg Californicus. 

“In Afrika hebben ze slechts één sterke natuurlijke 

vijand; de roofmijt Neoseiulus californicus. Waar 

je ook kijkt, overal vind je hem daar. In combinatie 

met Swirskii heb je twee krachtpatsers. Swirskii kan 

heel snel een populatie opbouwen en is gek op 

witte vlieg en trips. Californicus is meer een diesel 

die van trips en spint houdt. Met beide heb je dus 

drie moeilijke plagen te pakken.“

“Ze vullen elkaar goed aan. Ze pakken allebei 

de trips in het larve-1 

stadium. Swirskii pakt 

de wittevlieg-eitjes en 

de larven. Californicus 

pakt de jonge spint en 

de eieren ervan en is ook 

actief bij een lagere lucht-

vochtigheid. Een grote 

troef is dat Californicus 

onder die omstandig heid 

ook nog trips pakt. Trips 

en spint voelen zich juist 

lekker bij die lagere lucht-

vochtig heid.” 

Je zou zeggen dat als je maar op tijd de kweek-

zakjes van die twee in het gewas hangt, het 

allemaal niet meer zo spannend is. Maar voor 

bepaalde teelten is dat toch wel het geval, weet 

Kerklaan. “In Hortensia en gerbera kun je tegen 

spint beter meteen Californicus  in het gewas 

strooien. Bij oostenwind zijn die gewassen namelijk 

erg spint gevoelig. Zijn de spint- en witte vlieg-

aantallen laag, dan kun je kweekzakjes inhangen. 

Neemt spint toch weer toe, dan moet je meteen 

weer los strooi materiaal met de roofmijt Neoseiulus 

californicus toepassen.” 

Goed klimaat
In de sierteelt worden teelten gestart met kleine 

planten die niet snel een goed klimaat kunnen 

goede condities ontstaan voor de daarin verpakte 

natuurlijke vijanden, het membraam speelt hierin 

een belangrijke rol,” aldus Mark Hoogendoorn. Hij 

is ‘Manager Operations’ bij Biopol.

Met name in teelten waar de lucht vochtig heid 

hoog kan zijn is dit kweek zakje een uitkomst. In 

perioden met een hoge lucht vochtig heid kon de 

inhoud van het zakje namelijk nat worden. Dan 

veranderde de inhoud in een papje, waardoor 

de daarin aanwezige natuurlijke vijanden dood-

gingen. Door het membraam, als onderdeel van 

het kweekzakje, behoort dat probleem tot het 

verleden, claimt Biopol.

Stabiele inhoud
“Onze verpakking kent een mem braam waar het 

vocht niet door heen slaat. De lucht vochtig heid blijft 

in het zakje gemiddeld op 21%, precies goed om 

de ontwikkeling van de inhoud stabiel te houden. 

Bij een preventieve inzet is dat een heel belangrijk 

gegeven”, legt Eric Kerklaan uit. Hij is ‘technical 

manager’ bij Biopol. “Het 

betekent namelijk dat de 

roofmijten heel geleidelijk 

en gedurende twee tot 

zes weken tevoorschijn 

komen. Daarmee onder-

scheiden we ons in de 

markt.”

Kerklaan legt uit dat 

niet alleen achter het 

zakje, maar ook achter 

de inhoud daarvan een 

wereld van onder zoek en 

toegepaste kennis schuil-

gaat. “Er zitten zemelen 

in, maar daar houdt het niet mee op. De roofmijt 

Amblyseius swirskii kan bijvoorbeeld niet alleen op 

zemelen leven. Hij leeft ook op voermijten en die 

leven weer op schimmeltjes die ook in het zakje 

zitten.” Bij hun product Micali-Plus luistert vooral 

de gradatie van die zemelen nauw. Die mag niet 

grof of juist fijn zijn. “Fijne zemelen geven makkelijk 

klont vorming. Een goede fractie is daarom de basis 

van de kweek.” 

“Doordat de luchtvochtigheid in het zakje geregeld 

is, ontstaat er een heel geleidelijke ontwikkeling 

van de roof mijt, met daardoor ook een regel matige 

uitloop naar het gewas”, vertelt Kerklaan. “Je hebt 

dus geen piek meer, waarin het gewas wordt over-

stroomd met roof mijten, met daarna nog maar een 

beperkte uitloop. Zo’n piek is erg nadelig voor hun 
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blijven strooien. Een week na introductie zie je 

de eerste uitloop en na vier weken zie je die weer 

geleidelijk afnemen. Dan zul je ze weer opnieuw 

moeten introduceren.”

Jong blaadje
Jaco den Bakker in Tinte teelt komkommers aan 

de hogedraad. Op 24 maart had hij de Swirskii-

Plus er drie weken inhangen. Hij heeft er hoge 

verwachtingen van. “Ze zeggen dat ze langer 

lopen, maar het is nog te vroeg om dat nu al vast 

te stellen.” Eric Kerklaan 

van Biopol: “Ze trekken 

wel naar de kop met zijn 

allen, maar dat gaat heel 

geleidelijk.” 

Een nadeel van de 

hoge draad teelt is dat 

door het regel matig 

blad snijden ook wat 

roof  mijten verloren 

gaan. Den Bakker denkt 

dat dat nog wel meevalt: 

“In de traditionele teelt 

heb je meer blad massa 

door het scherm van 

scheuten aan de draad. 

Daar staat tegen over 

dat je hier meer klimaat 

hebt, doordat je een 

jonger gewas houdt met 

daardoor een betere 

verdamping. Je hebt van 

boven tot onder actief 

blad. De ouwe taaien 

liggen op de grond. 

Dat zal de Swirskii niet 

zo erg vinden, want 

hoe ouder het blad, 

hoe ruwer die wordt 

en daar houdt hij niet van. Daar voelen roof mijten 

zich minder op thuis. Swirskii heeft liever een jong 

blaadje.”

maken. Bij de eerste blad ontwikkeling kun je 

dan al spint haarden krijgen. Kerklaan: “In die 

haarden strooi je dan Phytoseiulus persimilis en 

daar omheen Californicus. Als telers niet zwavelen 

kunnen ze ook Feltielle acarisuga uitzetten, zodat 

ze meer goede wapens tegen spint hebben.”

“Maar belangrijk blijft dat Californicus de sterkste 

generalist is. Daar wordt in Nederland te weinig 

mee gedaan. De algemene praktijk is teveel 

gefocust op Swirskii en Montdorensis, maar 

daardoor wordt een heel goede vergeten, de 

Californicus.”

“In chrysant is trips een 

enorm probleem. Trips 

draagt ook virussen over, 

zoals in chrysant het 

tomaten brons vlekken-

virus. Daar zie je dat de 

huidige inzet  strategie veelal 

tekort schiet. Californicus 

is daarom in de zomer-

maanden een goede 

aan vulling, ook tegen spint. 

Andere roof mijten komen 

net iets tekort, doordat trips 

en spint bij een lage lucht-

vochtigheid zich razend-

snel vermenig vuldigen. 

Onder die omstandig heden 

presteert Californicus 

veel beter. Bovendien: 

waar roof mijten dieper 

in het gewas gaan, gaat 

Californicus naar boven 

waar juist ook de spint zit. 

En nog een voordeel van 

Californicus: hij kan – als er 

even niet zoveel voedsel is - 

ook hongeren.”

“In korte teelten zoals 

chrysant kan Californicus 

geen generaties opbouwen. Daar moet je de 

natuurlijke vijand meteen los inbrengen. Er moet 

gelijk actie zijn.”

Bij de hoge draad teelt van komkommer is het 

van belang dat er een continue stroom van 

roof mijten door het gewas loopt. “Biologische 

gewas bescherming is dus meer dan alleen zakjes 

ophangen. De eerste breng je altijd los in. Is er 

spint dan ga je door met zakjes. Wel moeten de 

planten elkaar raken, zodat de roof mijten kunnen 

over lopen. Kunnen ze dat niet, dan moet je los 
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Compleet assortiment
voor tuinbouw

Totaaloplossingen, nieuw en gebruikt
Steenks Service levert al meer dan 30 jaar een specialistisch 
assortiment nieuwe en gebruikte machines voor tuinbouw 
en industrie. Door de aanwezige kennis en ervaring zijn wij in 
staat u te voorzien van deskundige advisering in de keuze
voor uw machines. Of u nu zoekt naar machines of onderdelen:
Steenks Service heeft een groot assortiment en is merk 
onafhankelijk.
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Om de nieuwe mogelijkheden van het meer-

laags telen met led in de stad te verkennen, 

voeren zowel de Hogeschool van Amsterdam als 

de HAS Den Bosch onder zoek uit. Onderzoeks-

programma Urban Technology (HvA) en het 

lectoraat Nieuwe Teelt systemen (HAS) hebben 

hun technische en groene kennis bij elkaar 

gebracht en in dit artikel gebundeld voor alle 

Nieuw voedsel 
uit hightech 
city farms

Tekst  Maarten Mulder, Hogeschool van Amsterdam  

en Jasper den Besten, HAS Den Bosch 

Vanuit de glastuinbouw worden stadslandbouwinitiatieven en zogenaamde ‘plant factories’ vaak nog 

weinig serieus genomen. Is dit terecht? Of worden we zonder dat we het weten in Nederland voorbij 

gestreefd door landen als Japan en Amerika en komt onze sterke kennispositie daarmee onder druk 

te staan? En concurreert het meerlaags telen met led in de stad met de bestaande glastuinbouw of 

ontstaat een nieuwe markt?



[19

Welke gewassen 

hebben de 

meeste potentie?

‘Grond- en 
gebouw-
gebruik 
zijn een 
belangrijke 
kostenpost’

elektriciteits verbruik) manier om licht te geven. De 

totale kostprijs van een teeltmodule ligt nu op circa 

€2.500. Hiermee wordt met vier lagen een teelt-

oppervlakte van 4m2 per module verkregen.

Voor het telen is een groot aantal variabelen 

van belang, zoals klimaat regulering, bemesting, 

wortel milieu, CO2-gehalte en licht. In de city farm 

zijn deze zaken goed te reguleren. Dit heeft een 

direct effect op de opbrengsten en kwaliteit van 

de geteelde gewassen. In de teelt modules kan 365 

dagen per jaar worden geteeld, onder gelijke teelt-

omstandig heden. Een opbrengst van twee tot vier 

keer de hoeveel heid die met volle grond of glas-

tuinbouw bereikt wordt, lijkt mogelijk. Bij de HAS 

wordt geëxperimenteerd met de teelt van vele 

soorten gewassen onder led. Elk gewas heeft eigen 

wensen welke ook nog eens variëren tussen de 

verschillende groei  stadia. Door deze nieuwe vorm 

van teelt onder led in sterk gereguleerde ruimtes, 

kunnen nieuwe grenzen worden opgezocht. Er 

wordt onder zocht wat 

er mogelijk is qua dag-

lengte, lichthoeveel heid, 

verschillende licht kleuren 

en het moment waarop 

welk licht wordt gegeven 

(of zelfs pulserend). 

Hoewel led productie-

modulen een kosten-

efficiënte oplossing zijn, 

is het een nadeel dat 

het spectrum per gewas 

niet meer kan worden 

aangepast. Een goed 

compromis voor veel 

gewassen is een totale licht hoeveel heid van 200 

micromol per m2 per seconde (10-20 micromol 

ver rood, 40 micromol blauw en 150 micromol 

rood). De daglengte kan variëren van 16-20 uur 

en voor sommige gewassen lijkt zelfs met een 

daglengte van 24 uur gewerkt te kunnen worden. 

De luchtvochtigheid voor veel gewassen zal rond 

de 80 procent liggen en het CO2 gehalte rond de 

400-800 ppm.

Het onderzoek van de HAS levert naast teelt-

informatie ook productiecijfers op. De productie 

van verse sla, kruiden, cressen enzovoorts wordt 

dan uit gedrukt in grammen vers product per 

m2 per dag. Ondernemers kunnen hiermee 

uit rekenen of het systeem rendabel is en hun 

productie plannen. Omdat elektriciteit één van de 

onder nemers die nieuwe markt kansen willen 

verkennen.

Bij het telen van gewassen in de stad, zijn grond- 

en gebouw gebruik een belangrijke kosten post. 

Deze kunnen gereduceerd worden door gebruik te 

maken van leeg staande panden. Dat betekent wel 

dat een nieuw teelt systeem nodig is dat ingezet 

kan worden in deze bestaande gebouwen. Op 

dit moment worden grof weg twee concepten 

onder zocht: één waarin met een klimaat kamer 

wordt gewerkt, en een concept waarin met losse 

kleine modules wordt gewerkt. Deze laatste zal in 

dit artikel als voor beeld gebruikt worden. Naast 

een goed teelt systeem is een degelijke business 

case van groot belang. Wanneer is een high-

tech city farm economisch rendabel en wat zijn 

de belangrijkste factoren? Er is een goed beeld 

nodig van de vaste en variabele kosten en van de 

opbrengsten van de gewas productie.

Kosten nieuw 
teeltsysteem
Het technische concept 

van de HvA bestaat uit 

aan elkaar geschakelde 

teelt modules, die worden 

aangestuurd vanuit een 

control module. In elke 

teelt module wordt in 3 

tot 5 lagen geteeld onder 

led. Er wordt geteeld 

met bekende hydroponic 

systemen. Door kleine, 

simpel verplaats-

bare teelt modules te 

gebruiken zijn deze op veel verschillende locaties 

te gebruiken. Het modulaire systeem is aan te 

passen op vele soorten gewassen. Per schakeling 

van teeltmodules is het klimaat en de water- en 

nutriënten stroom te reguleren. Er worden klein-

schaligere technische systemen gebruikt dan die 

in de kassen bouw kunnen worden toegepast. Het 

gebruik van deze systemen in combinatie met 

bestaande gebouwen maakt het mogelijk om de 

hoogte van de initiële investering te beperken. 

De kost prijs van de teelt modules wordt voor 

een belangrijk deel (circa 40 procent) bepaald 

door de prijzen van led. Er zijn vele verschillende 

samen stellingen van led mogelijk. Op dit moment 

vormen zogenaamde ‘led-productie modulen’ de 

goed koopste (qua investering) en efficiëntste (qua 
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Gewas Teeltoppervlakte Opbrengst Oogst Omzet

m2 gem. prijs/ kg kg/ m2/ jaar €/ jaar €/m2/jr

Aardbeien 50 € 5 30 € 6.750 135

Kruiden 100 € 19 60 € 111.000 1110

Slasoorten 320 € 13 80 € 320.000 1000

Radijs 200 € 5 100 € 100.000 500

Cressen 50 € 8 170 € 63.750 1275

Totaal 720 € 601.500

Aantal Unit €/ unit/ jr €/ jr €/ m2/ jr

Teeltmodules 169 stuks € 410 € 69.290

Controlmodule € 10.000

Huur ruimte 300 m2 € 50 € 15.000

Water, nutriënten, zaad, etc 720 m2 € 30 € 21.600

Stroom 500000 kwh € 0,07 € 35.000

Personeelskosten 2 fte € 19.500 € 39.000

Overhead € 10.000

Totaal € 199.890 € 278

Tabel 1. Baten

Tabel 2. Lasten

Circa 60 procent van de oppervlakte kan worden 

gebruikt voor teelt, de andere 40 procent is nodig 

voor de control modules, loop routes en voor raden. 

De teelt vindt plaats in 4 lagen. Daarmee wordt 

de totale teeltoppervlakte 720 m2. Er wordt 365 

dagen per jaar geteeld. De afzet wordt voor 25 

procent geleverd aan locale horeca, 25 procent aan 

cateraars en 50 procent aan locale speciaalzaken. Er 

kunnen vooraf afspraken gemaakt worden wanneer 

zij welke producten geleverd willen hebben en 

dat kan precies op die dag geoogst en geleverd 

worden. Met dit distributienetwerk en de flexibele 

teelt modules is het mogelijk om meerdere soorten 

gewassen in relatief kleine hoeveel heden te telen. 

Gewas derving zal nauwelijks voorkomen omdat 

op vraag geteeld wordt en de distributie minimaal 

is. Er is gerekend met gemiddelde jaarprijzen bij 

verkoop aan deze partijen. De verkoop prijzen 

benaderen de groot handels prijzen. 

De gewassen worden over de beschik bare teelt-

oppervlakte verdeeld en leveren voor de teler 

de opbrengsten op zoals in tabel 1 wordt weer-

gegeven. Uiteraard staan hier ook kosten tegen-

over (zie tabel 2). Het betreft investerings kosten 

voor de modules en voor de inrichting van de 

ruimte, en variabele kosten voor stroom, huur, 

personeel en grond stoffen. Interessant is het nu 

om per gewas de opbrengsten/ m2/ jaar uit te 

belangrijkste kostenposten is, wordt ook gerekend 

aan de zogenaamde light-use –efficiency (LUE). 

De LUE wordt meestal uitgedrukt in grammen 

drogestof per mol licht. De kosten van de 

elektriciteit worden dan inzichtelijk gemaakt.

De hoge kosten voor huur, apparatuur en stroom 

maken dat er in eerste instantie gezocht wordt naar 

nieuwe product-markt combinaties en bijzondere 

gewassen welke moeilijk via bestaande kanalen 

geleverd kunnen worden. Er kan direct aan naast-

liggende restaurants en cateraars geleverd worden 

om een betere prijs voor de producten te krijgen. 

Om dit voorbeeld zo inzichtelijk mogelijk te houden 

wordt er niet gewerkt met het verwerken van 

de gewassen tot bijvoorbeeld salades, pesto of 

baby voeding. Deze verwerking zou wel logisch 

zijn aangezien al in een bestaand gebouw met 

faciliteiten gewerkt gaat worden en men direct 

bij de consument in de stad produceert. Om de 

business case op te kunnen stellen is onder zocht 

welke gewassen in eerste instantie de meeste 

potentie hebben. De mogelijke rentabiliteit wordt 

gepresenteerd met een voorbeeld (zie afbeelding 

op pagina 19).  In dit voorbeeld gaan we uit van een 

teler welke een city farm opstart van aardbeien, 

kruiden, radijs en dag verse gewassen (bijzondere 

sla soorten en cressen). De teelt vindt plaats in een 

leegstaande locatie in Amsterdam ZO van 300 m2. 
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Figuur 1. 

Snelgroeiende 

en laagblijvende 

gewassen hebben 

de meeste 

potentie

dienen eerst nog geschikt gemaakt te worden. 

Iets waar vast goed eigenaren nog niet warm voor 

lopen en extra kosten met zich mee brengen. Ten 

tweede is er een nieuw distributie systeem nodig 

waarmee in de stad geproduceerd voedsel efficiënt 

bij de lokale afnemers komt. De huidige voedsel-

keten is daar niet op ingericht. En ten derde zijn de 

technische systemen nog niet uitontwikkeld. Voor 

de verdere door ontwikkeling is meer onderzoek 

nodig, maar bovenal zijn innovatieve telers en 

systeem leveranciers nodig die deze kansen samen 

verkennen.

Met een wereld bevolking die snel groeit en 

waarvan het meren deel in de stad woont, zijn 

nieuwe oplossingen nodig voor de duur zame 

productie van voedsel. Productie zonder fossiele 

brand  stoffen en dicht bij de plek van consumptie 

lijken steeds belangrijker te worden. Neem daarbij 

dat de prijzen van led, meet- en regeltechniek en 

energie in de toekomst steeds lager worden, en 

een rendabele business case komt snel dichter-

bij. Voor Nederland lijkt een city farm in eerste 

instantie vooral interessant als niche markt van-

wege de relatief kleine afstanden en grote voedsel-

productie in Nederland. Markten liggen met name 

in (vervuilde) metro polen en locaties met slechte 

teelt omstandig heden (zoals gebieden met veel 

droogte). De city farms in Nederland kunnen 

dienen als techno logische en economische proef-

tuin, zodat we onze voor sprong in de tuinbouw 

kunnen blijven behouden op de wereld markt. 

zetten tegen de kosten/ m2/ jaar. Op deze manier 

is snel zicht baar of gewassen rendabel te telen 

zijn. In figuur 1 is te zien dat vooral snel groeiende 

en laag blijvende gewassen de meeste potentie 

hebben. Dit heeft direct te maken met de hoge 

prijzen voor grond oppervlakte en stroom verbruik. 

De markt vraag naar deze gewassen is echter 

nog relatief beperkt. Aard beien brengen op dit 

moment on voldoende op om rendabel geteeld 

te kunnen worden in een city farm. Zo zijn er 

meerdere gewassen welke economisch nog niet 

interessant zijn om te telen. Naast de gangbare 

gewassen wordt het met de city farm ook mogelijk 

om meer dagverse gewassen te telen, zoals diverse 

soorten sla en eet bare bloemen, welke na de oogst 

minder dan één dag houdbaar zijn. Het is tevens 

mogelijk om a-cyclisch aan de seizoenen te telen 

waardoor met hogere verkoop prijzen gerekend kan 

worden. Op deze manier concurreert een city farm 

niet zozeer met de tuin bouw, maar vormt het een 

aanvulling.

Uitdagingen
Hoewel deze business case een sterke versimpeling 

is van de werkelijkheid, lijken er duidelijke mogelijk-

heden te ontstaan. Het is de vraag waarom er 

nog geen high-tech city farms zijn, althans niet 

in Nederland. Daarvoor zijn er nog een aantal 

uit dagingen te trotseren. Ten eerste is geschikt 

vast goed nog niet zomaar beschikbaar. Het zijn 

met name leeg staande industriële panden in de 

stad die aan de voorwaarden voldoen voor een 

high-tech city farm. Leeg staande kantoor panden 
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Studenten werken 
aan revolutionaire proef

zijn klas genoten aan werken, drie onderdelen kent. 

Een daarvan is de teelt van sperziebonen in een 

kas. Het idee erachter is om te onder zoeken of het 

mogelijk is om producten die nu nog buiten worden 

geteeld, ook rendabel in een kas te produceren zijn. 

De studenten hebben de extra fijne bonen eerst 

in zaagsel gezaaid en vervolgens in lijm pluggen 

geplaatst. Die staan nu in een teelt (goot) systeem, 

wat het tweede onder deel van de proef is.

Nieuwe techniek
De smalle teeltgoot, die door A3 techno logy is 

ontwikkeld, maakt gebruik van een geheel nieuwe 

techniek. In de lengte richting is de goot met een 

verticale vilten mat in tweeën gedeeld. Aan ene 

kant van de mat stroomt water door een afgesloten 

gootje, waarmee de mat door vocht optrekkende 

eigen schappen wordt bevochtigd. Aan de andere 

kant van de goot staan de perspotjes op de mat en 

tegen de mat aan, waardoor ze bevochtigd worden. 

De goten hebben een maximale lengte van 12 meter. 

De teelt in de nieuwe goten wordt vergeleken met 

een teelt in kokos substraat en in een ander gedeelte 

van Demokwekerij Westland worden er tomaten 

op geteeld. Een groot voordeel van de teelt goot, 

volgens Arjan Kouwenhoven die de proef voor A3 

Technology begeleid, is dat het een een voudig 

systeem is en gemakkelijk te fabriceren. “Daardoor 

is het geschikt voor tuinders in bijvoorbeeld India 

en China. Zij hebben geen mogelijk heden om te 

investeren in geavanceerde systemen. Ze telen 

boven dien in kleine kassen waar de goten ook 

goed op aan sluiten. Een ander voor deel is dat het 

water ook bij de laatste plant in de goot nog over 

voldoende zuurstof beschikt”, zegt Kouwenhoven. 

Vooral in China wordt uit de grond telen volgens 

Als voormalig medewerker van Wageningen 

UR Glastuinbouw is Demokwekerij Westland in 

Honselersdijk geen onbekend terrein voor docent 

Frank van der Helm. Van de over stap vorig jaar naar 

een baan in het onder wijs bij de HBO-opleiding 

Tuinbouw en Agribusiness in Delft heeft hij geen 

spijt. Daar zal het enthousiasme van zijn studenten 

mede aan bijdragen: vol overgave zijn ze met z’n 

achten met de proef in de weer. Met tussentijdse 

metingen registeren ze de voortgang van de proef. 

Een van de studenten is Rob Pennings. Vanwege zijn 

interesse in de natuur begon hij bij InHolland met 

een studie Lanscape en Environment Management. 

“Die studie vond ik toch te groen, ik wilde meer 

business en kwam daarom bij de tuinbouw terecht. 

De opleiding bevalt goed en ook het onder zoek vind 

ik leuk om te doen. Je leert er veel van, vooral omdat 

je tegen onverwachte problemen aanloopt en daar 

oplossing voor moet zoeken”, aldus Pennings. 

Pennings legt uit dat het onderzoek, waar hij en 

Met veel enthousiasme werken tweedejaars tuinbouwstudenten van InHolland aan 
een proef in Demokwekerij Westland. Ze doen onderzoek naar een nieuw soort 

teelt(goot)systeem, de teelt van sperziebonen in de kas en nieuwe organische 
meststoffen. Met deze revolutionaire toepassingen ligt de lat hoog voor de 

studenten.

Tekst Uko Reinders
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Studenten werken 
aan revolutionaire proef

hem steeds belangrijker. Veel grond is daar vervuild, 

waardoor het lastiger wordt om gezonde groente 

telen.”

Biologische meststoffen
Ook een pluspunt van de teeltgoot is dat zonder 

problemen (biologische) organische meststoffen aan 

het irrigatie water kunnen worden toegevoegd. Er 

zijn immers geen druppelaars die verstopt zouden 

kunnen raken. Het gebruik van nieuwe (biologische) 

organische mest stoffen is het derde onderdeel van 

de proef. Twee (biologische) organische mest stoffen 

worden vergeleken met een traditionele kunst mest. 

De sperzie bonen zijn half maart geplant, waarna de 

studenten een paar keer per week komen kijken om 

de voor gang in de gaten te houden. Ze registeren 

onder meer het aantal bladeren en de pH en de EC 

van het water in de mestbakken. Later zullen het 

aantal bloemen en de opbrengst worden gemeten. 

Dat wordt een indicatie om te bepalen in hoeverre 

de bonen rendabel op substraat in een kas geteeld 

kunnen worden geteeld. “Dat is een belangrijk 

doel van de proef”, zegt Van der Helm. De meeste 

planten staan er eind maart goed bij. Maar er zijn al 

wel verschillen te zien. Een van de behandelingen 

toont een vergeling van de jongste bladeren. Jurrian 

van den Beukel heeft net de pH in de bijbehorende 

mestbak gemeten. “Die is met 8, duidelijk te hoog. 

Het zorgt ervoor dat niet alle nutriënten kunnen 

worden opgenomen”, zegt hij. Volgens Van den 

Beukel, die door bijbaantjes in de chrysanten teelt al 

lang weet dat hij in de tuin bouw verder wil, horen dit 

soort problemen bij een proef waarin je iets nieuws 

probeert. We gaan vanmiddag met de leverancier 

van de mest stoffen overleggen over hoe we dit 

probleem kunnen oplossen”, aldus Van den Beukel.

Tuinen bij
Demokwekerij

Demokwekerij Westland is een breed kenniscentrum dat 
optreedt als verbindende schakel tussen bedrijfsleven, kwekers, 
onderzoeksinstellingen, technische toeleveranciers, onderwijs 
en overheid. De organisatie is onderdeel van Proeftuin Zwaagdijk, 
dat geldt als één van de belangrijkste agrarische onderzoekscentra 
van Nederland op het gebied van praktijkgericht onderzoek. 

Demokwekerij Westland

Zwethlaan 52  2676 LB Honselersdijk
T +31 (0)174-385600
info@demokwekerij.nl
www.demokwekerij.nl
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Daarvoor moeten we kijken naar het begrip 

‘plant gezondheid’. Hoe ziet een gezonde plant 

er eigenlijk uit? Laten we eens kijken naar de 

dagelijkse praktijk. Vorig jaar kocht ik bij een 

top kweker acht prachtige lavendel planten in 

5 liter-potten. Stuk voor stuk grote, stevige en 

mooi opgekweekte planten. Ik heb de uit zaad 

opgekweekte planten op de kwekerij eigen-

handig uitgezocht en met plezier de prijs betaald 

die de kweker vroeg. Al was het maar omdat 

ik weet hoeveel tijd en zorg er in de teelt van 

planten zit. De planten werden met zorg geplant 

in goede grond. Er werden mycorrhiza’s in 

Pius Floris over… 
plantvitaliteit

Tekst  Pius Floris, Plant Health Cure

Iedereen heeft wel een beeld bij het woord ‘vitaliteit’ als het om mensen in onze omgeving gaat. We 

denken bij het woord ‘vitaal’ meestal aan personen die energiek en veerkrachtig zijn en ook een goede 

conditie hebben. De term vitaliteit is ook van toepassing op planten. In de dagelijkse praktijk wordt nogal 

eens gesproken over ‘een vitaal gewas’. Maar hoe kun je nu weten of een plant of een gewas vitaal is?
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Er is al veel 
bekend over 
de genetische 
weerbaarheid 
van planten

bloemen. De lijst van veranderingen in de planten 

is oneindig. Ook werd resistentie tegen bepaalde 

ziekten ingekruisd. Een knap staaltje werk dat 

vele jaren van selectie op selectie vergt. Toch 

blijkt elke keer opnieuw dat de aantasting een 

manier vindt om de resistentie te door breken. 

En worden deze planten niet ziek van de ene 

aantasting, dan is er wel een probleem met een 

andere ziekte. Deze 

wijze van vermeerderen 

en selecteren kan 

alleen blijven bestaan 

omdat er bestrijdings-

middelen voor handen 

zijn. Tot op heden wordt 

er slechts door enkele 

bedrijven geselecteerd 

op het begrip vitaliteit. 

Zij richten zich op het 

veredelen op basis 

van de capaciteit om 

aantastingen van binnen 

uit aan te pakken voordat 

zij schade aanrichten. Er is al heel veel bekend 

over de genetische weerbaarheid van planten. Dit 

thema wordt steeds belangrijker. Het middelen-

pakket om ziekten te bestrijden wordt steeds 

kleiner. De fabrikanten kunnen de miljoenen 

die nodig zijn voor registratie van middelen niet 

terugverdienen als er slechts een beperkte markt 

voor is. De consument vraagt steeds vaker om 

‘gifvrije’ teelten. Er is een duidelijke trend die 

van telers linksom of rechtsom gaat verlangen 

dat zij anders gaan kijken naar het begrip ‘plant-

gezondheid’. 

Elke vitale plant heeft de capaciteit om zich te 

verweren en problemen zelf op te lossen. Dat is 

nu eenmaal een natuurlijk gegeven. We moeten 

het plant gat gestrooid om een snelle aanslag 

te krijgen. Het was een prachtig geheel. Na 

twee weken kreeg de helft van de planten een 

grijze waas over de twijgen. On mis kenbaar 

Botrytis. Bij ons in het zuiden ook wel ‘smucht’ 

genoemd. Ik heb de natuur bewust haar beloop 

gegeven. Twee van de vier aangetaste planten 

zijn afgestorven. Twee andere hebben weer wat 

nieuwe twijgen gevormd en lijken er bovenop te 

komen. Vier planten zijn helemaal niet aangetast. 

Niet alle planten vitaal
Dit voorbeeld geeft een duidelijk beeld van de 

verschillen tussen de vitaliteit en de conditie van 

planten. De kweker van de lavendel bespuit zijn 

planten regelmatig om aantasting door Botrytis te 

voor komen. Toen de planten verhuisden naar mijn 

tuin, moesten ze het stellen zonder bespuitingen. 

De sporen van Botrytis kwamen tot leven en 

ver oorzaakten een aantasting bij vier planten. 

Twee daarvan overleefden het niet. Vier planten 

werden helemaal niet 

aangetast. De vitaliteit 

van de vier onaangetaste 

planten is zeer hoog. Ze 

hebben de veerkracht 

en de mogelijkheid om 

zich te verweren tegen 

aantasting. Twee planten 

werden wel aangetast, 

maar beschikken kennelijk 

over de kracht om over 

de aantasting heen te 

groeien. Zij hebben dus 

een redelijke vitaliteit. 

De twee andere planten 

konden zich helemaal niet verweren. Zij waren 

niet vitaal. Toch verkeerden alle planten bij aan-

koop in een goede conditie. De conclusie is 

dat conditie iets zegt over de toestand van de 

planten op dat moment. Alle planten zagen er bij 

aankoop goed uit en vertoonden geen ziekten of 

gebreken. Met de vitaliteit van de planten was het 

anders gesteld. Niet alle planten waren vitaal. Ze 

hadden niet het afweer en herstellingsvermogen 

om een infectie van Botrytis te voorkomen of te 

overwinnen.

In de loop van de afgelopen vijftig jaar hebben 

de inspanningen van de veredelaars een enorme 

hoeveelheid voordelen opgeleverd. Meer bloei, 

zoetere vruchten, grotere en veelkleuriger 

Pius Floris (p.floris@phc.eu) van Plant Health 

Cure (www.phc.eu) schrijft in iedere editie 

van KAS Techniek een artikel waarmee 

hij telers wil aan sporen om anders tegen 

bemesting en biologie in de kas aan te 

kijken. Hij doet dat als internationaal erkend 

deskundige op het gebied van kennis over 

een gezonde omgeving rondom de wortels 

van een plant, of dat nu in de grond is of in 

een substraat. 
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Botrytis in 

lavendel

de opname van de juiste mineralen op het juiste 

tijd stip. Want als we iets hebben geleerd over 

plant vitaliteit in de afgelopen jaren, dan is het wel 

dat planten wortels veel meer dan doen alleen 

mest stoffen en water opnemen. In het streven 

om de (kostbare) inzet van bestrijdings middelen 

in alle teelten te beperken is het van groot belang 

voor de gehele sector om de huidige ideeën rond 

bemesting van planten te herzien. Het doet er 

niet toe of planten op de steenwol groeien of in 

de volle grond.

Wij moeten de 

planten de mineralen 

aanbieden die ze nodig 

hebben. De huidige 

bemestings normen 

stammen van de ‘wet 

van het minimum’ 

van Justus Von Liebig 

die nu ongeveer 160 

jaar oud is. Planten 

hebben veel meer 

nodig dan ze krijgen. 

Plantvitaliteit begint 

onder de grond. De 

mensheid is afhankelijk 

van planten. Vitale 

planten dragen op veel 

meer manieren bij aan 

een betere wereld dan 

hier beschreven kan 

worden. 

ons de vraag gaan stellen hoe het komt dat 

planten ondanks de goede zorgen toch snel ziek 

worden. De een gooit het op monocultuur. De 

ander op bodem omstandigheden of bemesting. 

Tot op zekere hoogte gelden deze factoren. Ze 

hebben allemaal te maken met de bodem of het 

sub straat waarin de planten wortelen. Laten we 

eens terug gaan naar de basis. Planten, mensen 

en dieren in de hele wereld zijn afhankelijk van 

de bodem. Mensen, dieren en planten hebben 

voor hun bouw en gezondheid ongeveer dezelfde 

mineralen nodig om 

gezond te kunnen groeien. 

De aandacht voor voeding 

van mens en dier is de 

laatste jaren een belangrijk 

onderzoeks thema. Dat 

heeft ertoe geleid dat er 

minimaal dertig elementen 

nodig zijn om gezond te 

blijven. In de vee teelt is 

bekend dat koeien niet 

gezond kunnen blijven 

als zij gras eten dat alleen 

met kunst mest wordt 

bemest. Dat gras bevat 

onvoldoende voedings-

waarde. Daarom worden 

koeien met kracht voer 

bijgevoerd. Alleen op 

deze wijze kunnen zij de 

prestatie leveren die van 

hun wordt verlangd. Dat 

is voor planten en dieren 

niet anders. Top sporters 

krijgen speciale menu’s 

voor geschoteld. Planten 

moeten het doen met de 

beperkte hoeveelheid 

mineralen die ze krijgen via 

kunst mest. Dat maakt het voedings patroon van 

planten zeer beperkt en eenzijdig. Het gevolg is 

dat planten makkelijk ziek worden. Kwekers en 

telers zijn beter gediend met planten die worden 

opgekweekt met alle mineralen die nodig zijn 

om alle processen in de planten op elkaar af 

te stemmen. De natuur staat vol met gezonde 

vitale, veerkrachtige en levens krachtige planten. 

En die planten krijgen nooit synthetische stik stof 

of een beperkte hoeveelheid mineralen om van 

te groeien. Deze planten leven in symbiose met 

mycorrhiza’s en bacteriën die de plant helpen bij 
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Proeven werpen nieuw licht 
op meten fotosynthese

Tekst  Uko Reinders

De glastuinbouwsector heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in 

nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn. Het 

ministerie van Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland 

werken samen in het programma Kas als Energiebron om deze 

ambitie waar te maken. KAS volgt de ontwikkelingen op de voet. 

Dit keer aandacht voor het meten van fotosynthese.

energiek2020.nu

beide stappen samen kunnen gemeten worden 

door de CO2-opname van het gewas te meten.

Meting met HEX-PAM
De HEX-PAM is een van de onder zochte 

apparaten die op basis van ETR-metingen werkt 

en werd deze winter in Demo kwekerij Westland 

in Honselersdijk in het Futagrow onder zoek 

met tomaten toegepast. Het apparaat is een 

verbeterde versie van de Plantivity en ontwikkeld 

door Gademann Instruments in samen werking 

met Adviesbureau JFH Snel. De HEX-PAM meet 

naast de ETR ook het licht (PAR), de RV en de 

blad temperatuur. Het apparaat heeft 6 meet-

koppen, waardoor in verschillende gewas lagen 

gemeten kan worden. De meet koppen zijn 

bevestigd aan een paal, zodat ze op verschillende 

hoogtes kunnen worden ingesteld. De gegevens 

komen via een gsm-modem online, zodat ze 

direct beschikbaar voor de teler. In de lichtperiode 

wordt elk kwartier gemeten. “Bij het plaatsen 

van de meet koppen op het blad is het belangrijk 

dat ze niet tussen de zon, de lampen en het blad 

komen, zodat ze de meet gegevens niet door 

beschaduwing beïnvloeden”, zegt Jan Snel, van 

Advies bureau JFH Snel, die de metingen heeft 

In recente projecten, gefinancierd door Kas als 

Energiebron, zijn drie systemen onderzocht 

waarmee de fotosynthese van planten kan worden 

bepaald. Ze werden gebruikt om efficiëntie van 

het gebruik van licht voor de foto synthese te 

meten. De systemen op basis van ETR-meting 

functioneerden goed. Voor het gewas monitorings-

systeem bleek de praktijk nog weerbarstig.

Met het monitoren van de fotosynthese krijgen 

telers meer inzicht in hoe het gewas er voor 

staat. Ook kunnen ze het licht efficiënter in-

zetten om daarmee energie te besparen. Dat is 

het hoofddoel van drie projecten deze winter, 

waarbij op verschillende manieren de fotosynthese 

werd bepaald. De methodes maken gebruik van 

de eerste stap van de fotosynthese, namelijk de 

omzetting van licht energie in chemische energie 

via chlorofyl fluor escentie metingen, of van de 

opname van de CO2 door het gewas (foto-

synthese). Met behulp van fluor escentie metingen 

kan de elektronen transport snelheid (electron tran-

sport rate; ETR) in het blad gemeten worden. Door 

licht wordt in het blad een elektrische stroom ETR 

opgewekt die daarna gebruikt kan worden voor de 

binding van CO2 en de omzetting tot suikers. Deze 
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CropObserver
Een ander apparaat dat werkt op basis van 

chlorofyl fluorescentiemetingen en deze winter 

werd getest is de CropObserver van PhenoVation. 

Anders dan de HEX-PAM, die dicht op het gewas 

meet, hangt de CropObserver bovenin de kas. 

Die beschijnt het blad met laserstralen. Met een 

sensor wordt de respons geregistreerd, waarna 

de ETR berekend wordt. Deze gegevens kunnen 

naar de klimaat computer gestuurd worden, waar-

door de teler constant op de hoogte is van de 

efficiëntie waarmee het gewas het licht gebruikt 

voor de foto synthese. Het apparaat meet over een 

opper vlakte van zo’n 9 m2 duizenden verschillende 

posities in het gewas, wat volgens Anja Dieleman, 

onderzoeker van Wageningen UR Glastuinbouw 

een voordeel is. “Het klimaat aansturen doen 

telers liever op basis van metingen van wat grotere 

opper vlaktes.”

Vorig jaar is het apparaat gebouwd en in een proef 

bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk 

getest. Uit die test bleek dat het systeem goed 

werkt en correct weergeeft wat de ETR van het 

gewas is. “Daarmee weten we dat het systeem 

een goede inschatting geeft van de benutting 

van licht in de foto synthese.  Maar dat was in een 

onderzoek kas. We wilden ook graag weten of dat 

ook in de praktijk bij telers het geval was”, zegt 

Dieleman. Daarom hangen de CropObservers nu 

bij twee tomaten telers. Daarnaast is ook er ook 

een bij een gerberaproef in Bleiswijk geplaatst. Bij 

de bedrijven werkt het systeem goed. “We zien 

dat de planten in de winter maanden het beschik-

bare licht efficiënt blijven benutten. Nu de dagen 

zonniger worden zien we dat de efficiëntie aan het 

verricht. Meestal blijft het blad een week in 

de meet kop, daarna moeten planten toch ook 

verhangen worden. “Het verhangen van de meet-

koppen gaat gemakkelijk, als er dicht bij de meter 

bladeren te vinden zijn. Dat verhangen is in een 

half uurtje wel gebeurd.”

Het apparaat kan ook de potentiele ETR bepalen. 

Dat gebeurt ’s nachts, minimaal een uur nadat 

het licht aangegaan is, omdat het klimaat dan 

optimaal is met voldoende CO2 en een hoge 

luchtvochtigheid. De foto synthese kan dan 

ongehinderd plaats vinden. Het interne witte LED 

in de meetkop belicht het blad in oplopende 

sterktes, waarbij ook steeds de ETR wordt 

gemeten. Hieruit wordt de potentiële ETR 

berekend die aangeeft wat de maximale ETR bij 

een bepaalde licht sterkte is. Vervolgens kun je 

de ETR waarden gedurende de dag vergelijken 

met de potentiële ETR die bij die licht intensiteit 

hoort. Als het gewas en de klimaat condities 

optimaal zijn zitten alle ETR meet punten dicht 

bij de potentiële ETR waarden. In de Futagrow-

proef was dat steeds het geval. “Dat betekent dat 

het klimaat zo goed is dat de tuinder het goed 

gedaan heeft met het klimaat”, zegt Snel. Wat ook 

blijkt is dat als de belichting aangaat de ETR en 

daarmee de foto synthese direct op gang komt. 

“In eerdere proeven gebeurde dat pas een half 

uur tot drie kwartier. Maar dat was het geval bij 

een hogere lichtintensiteit. De intensiteit van het 

groei licht bij het blad was in deze proef, met circa 

100 umol/m2/s, veel lager en mogelijk reageert de 

fotosynthese dan wel direct.”

De HEX-PAM
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begin en einde van de dag somt terugloopt. Dat 

zou op enige lichtschade kunnen duiden, maar dat 

moet verder onderzocht worden”, aldus Dieleman.

Gewasfotosynthesemonitor
Een tweede systeem om de CO2-opname van 

gewassen te bepalen, dat ook vorig jaar bij 

Wageningen UR in de proefkas werd getest, is de 

gewas fotosynthese monitor. Dit is geen apparaat 

maar een soft sensor waarbij de foto synthese 

wordt bepaald aan de hand van de CO2 balans in 

de kas. Aan de ene 

kant is de balans 

opgebouwd uit CO2 

die de kas inkomt 

via dosering. Aan de 

andere kant staan 

de verandering in 

CO2-concetratie de 

CO2 die via ventilatie 

de kas verlaat en 

de opname door 

het gewas. Door de 

CO2-concentraties 

binnen en buiten 

te meten, kan 

de CO2 opname 

door planten 

worden bepaald en 

daarmee de gewas-

fotosynthese. Een 

voordeel van dit 

systeem is dat de 

CO2-opname van 

een hele kas wordt 

gemeten. Door 

ook hand matige 

metingen te doen 

aan de foto synthese 

van een gewas, 

en deze metingen 

met een model op 

te schalen naar gewas fotosynthese, is de gewas -

fotosynthese monitor gevalideerd. In de proef in 

Bleiswijk kon de CO2-opname van het gewas vrij 

goed bepaald worden. De gegevens kwamen 

volgens Dieleman redelijk overeen met de hand-

matige fotosynthese metingen. Deze winter werd 

de gewas fotosynthese monitor bij twee tomaten-

telers in de praktijk getest. Maar de praktijk bleek 

weer barstiger dan de gecontroleerde omgeving 

van de proefkas. Het bleek vooral lastig om 

nauw keurig te meten hoe groot de CO2-toevoer 

is. In de proef kas in Bleiswijk was sprake van 

een precies bekende dosering in kilo gram CO2 

per tijds eenheid, gemeten met een flow meter. 

Op praktijk bedrijven komt de CO2 vaak van een 

WKK. De CO2 wordt via meerdere buizen met 

vertakkingen naar de verschillende afdelingen 

gevoerd, wat geregeld wordt met ventilatoren die 

op verschillende standen kunnen staan afhankelijk 

van de CO2 vraag. De computer registreert 

de ventilator stand elke 5 minuten, maar in de 

tussentijd kan de 

ventilator al een 

paar keer aan 

of uit geslagen 

zijn. Met andere 

woorden: dan 

is een goede 

registratie van de 

CO2 aanvoer naar 

de afdeling niet 

mogelijk. En dat 

terwijl  voor een 

goede bepaling 

van de CO2-

opname juist een 

zeer nauw keurige 

registratie van 

de CO2 aanvoer 

nodig is. De CO2-

opname is maar 

10 á 15 procent 

van de dosering, 

waardoor er 

snel ruis in de 

berekeningen 

kan optreden. 

Een ander 

punt waar de 

onderzoekers 

tegenaan liepen 

is de invloed 

van schermen, waarbij een extra meting onder en 

boven het scherm nodig is.

“De gewasfotosynthesemonitor is een elegante 

methode omdat je de totale CO2-opname kunt 

meten. Maar vooralsnog zitten er voor de praktijk 

te veel haken en ogen aan deze methode”, 

concludeert Dieleman. “We denken wel verder om 

oplossingen voor de praktijkproblemen te vinden. 

We weten nu in ieder geval wel wat de rand-

voorwaarden zijn.”

De CropObserver

De HEX-PAM meet dicht op het gewas
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Al sinds januari stuurt Wim van der Ende, teeltconsultant bij DLV GreenQ, in het IDC in 
Bleiswijk een tomatenteelt aan. Het verrassende is echter dat hij nog nooit één stap in deze 
proefkas heeft gezet. Hij zit wat verderop in een ‘Control Room’ en bepaalt vanuit daar de 

teeltstrategie. Het project draagt de naam ‘Digitaal Telen’.

Tomaten telen zonder 
in de kas te komen

van het Growskill-systeem van Priva. Het systeem 

berekent door het gewicht van een steenwol mat 

te meten hoeveel water er in de mat zit en geeft 

ook info over de hoeveelheid drain water en EC en 

pH. Via 32 weeg units van Paskal (Control Solution 

Systems) die her en der in de kas hangen, houdt Van 

der Ende 24 uur per dag de gewichts toename van 

een tomaten plant bij. “Elke 20 minuten voert de 

weeg unit een weging uit.” In het gewas hangt ook 

een plant temperatuur camera en aan tien planten die 

middenin de kas staan, worden gewas registraties 

uitgevoerd.

Werken aan wortelscanner
Verder bepaalt Van der Ende de teelt  strategie 

doordat hij twee keer in de week zo’n 25 foto-

beelden bekijkt die in de kas zijn gemaakt door 

mede werkers. “Dat zijn veelal foto’s van de kop van 

de plant, de nieuwe en gezette trossen, overzichts-

foto’s en foto’s van de wortels. Maar ook van 

bepaalde afwijkingen die de mede werkers zien, 

maken ze foto’s. Ze zetten er dan zo nauw keurig 

mogelijk bij wat ze zien en ervaren.” Van der Ende 

geeft aan samen met studenten nog op zoek te 

zijn naar een methode om de wortelgroei beter te 

kunnen beoordelen. “We werken aan een wortel-

scanner.” Vanuit de Control Room kan de adviseur 

ook foto’s zien die een timelapse camera om het 

kwartier maakt. Deze foto camera hangt net iets 

boven de kop van de planten. Dit geeft volgens hem 

een vrij goed beeld over hoe de plant reageert op 

bepaalde omstandig heden. En ook hangen er in de 

kas nog twee ‘beveiligings camera’s’, één waarmee 

Van der Ende van boven naar beneden op  het 

gewas kijkt en één camera die aan het pad hangt en 

die gericht is op de paden. “Deze camera’s zijn niet 

Dit is het tweede jaar van het project. Vorig jaar 

was een adviseur die in de kas liep nog leidend in 

de teelt strategie, nu is dat de ‘Control Room’. Het 

idee van Digitaal Telen wordt door DLV  GreenQ 

vooral opgepakt omdat de tuinbouw steeds verder 

internationaliseert. “We zijn op zoek naar tools om 

telers die we in het buitenland adviseren goed bij te 

kunnen staan zonder er zelf telkens fysiek aanwezig 

te hoeven zijn”, zegt Wim van der Ende, project-

leider van de proef. Zo geven teeltadviseurs van 

Tekst Ellis Langen

DLV GreenQ advies in onder andere landen als 

China, Japan, Rusland, Polen, Azerbeidzjan, Zuid 

Afrika, Turkije en Myanmar. In de kas in Bleiswijk 

staat een proef die 150 vierkante meter behelst. Van 

der Ende houdt via de klimaat computer gegevens 

bij als temperatuur, watergift, rv en hoeveelheid 

beschikbaar licht en alle andere gegevens die een 

klimaat computer tegenwoordig kan geven. Verder 

maakt hij wat betreft informatie voorziening over 

water gift en het waterverbruik van de plant gebruik 
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beweeg baar. Maar in de toekomst zou het fijn zijn als 

deze beweeg baar bestuurd kunnen worden vanuit 

de klimaat computer.” De sturing die Van der Ende 

aan de teelt geeft, baseert hij op de planten die in 

het midden van de kas staan. “De gevel effecten 

houden we ook goed bij.” Naast dat Van der Ende 

de sturing volledig doet, krijgt hij één keer in de 

week de beoordeling van het gewas te horen van de 

teelt manager van het IDC die daadwerkelijk in de kas 

komt. “Alleen urgente zaken, geeft hij aan mij door.” 

Het doel van de proef is om een acceptabele teelt 

te hebben, die vergelijkbaar is met een teelt in de 

praktijk. 

Voor de toekomst is het uiteindelijke doel van de 

proef met Digitaal Telen, een ‘dash board’ waarmee 

een teelt volledig kan worden overzien en aan-

gestuurd. Dus dat men in één oog opslag op het 

dash board kan zien of de teelt er goed voor staat. 

“Eigenlijk net als in een auto. Zolang er geen lampje 

gaat branden, is alles oké. Brandt er wel iets, dan 

moet je daar op in kunnen zoomen en aan de hand 

daarvan actie kunnen onder nemen”, zegt Van der 

Ende. Omdat het project mede mogelijk gemaakt 

wordt door het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkelingen van de Europese Unie en een bij-

drage van de provincie Zuid Holland , deelt DLV 

GreenQ de kennis over het project. “Zo organiseren 

we onder andere kenniscafe’s. We merken dat vooral 

toe leveranciers erg geïnteresseerd zijn in deze 

ontwikkeling.”

Tuinen bij
DLV GreenQ

DLV GreenQ is een modern kassencomplex in Bleiswijk dat 
beschikt over verschillende secties van 1.000 vierkante meter. 
Hier worden nieuwe teeltconcepten en technische installaties 
vanuit alle delen van de wereld ontwikkeld, getest en 
gedemonstreerd. Tevens faciliteert het centrum in praktijkgerichte 
trainingen, opleidingen, seminars en workshops.

DLV GreenQ

Violierenweg 3  2265 MV Bleiswijk
T +31 (0)10-5221771
info@greenq.nl
www.greenq.nl
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Een snel groeiende wereldbevolking vraagt om 

een toe reikende voedsel voorziening. Water wordt 

echter steeds schaarser, vooral in aride. Het gebruik 

van andere bronnen is een optie, maar vaak te duur. 

Dus moeten telers hun water zo verstandig mogelijk 

gebruiken. Elke procent water besparing telt.

Rond Izmir in West-Turkije verbouwen telers hun 

Waterbesparing
door slimme en 
betaalbare sensor

Tekst   Jos Balendonck,  

Wageningen UR-Glastuinbouw

Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van een Partners voor  

Water-project laten zien dat Turkse telers met behulp van de AquaTag veel efficiënter kunnen irrigeren. 

Sturen op vochtsensoren is niet nieuw, maar beschikbare sensoren zijn relatief duur en meten alleen 

lokaal, terwijl het vochtgehalte sterk kan variëren binnen een kraanvak. Met de AquaTag is nu een 

goedkope en slimme oplossing voor handen. 
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De AquaTag 

wordt uitgelezen

‘Telers wil-
len een 
maximale 
opbrengst 
en kwaliteit 
tegen mini-
male kosten’

computer van de teler, wat extra kosten met zich 

meebrengt. Boven dien vragen de sensoren om 

onder houd, wat even eens tot kosten leidt.”

Een teler wil zijn opbrengst en kwaliteit 

maximaliseren bij zo laag mogelijke kosten. Het 

management van gewas, bodem, bemesting en 

irrigatie zijn daarbij de belangrijkste factoren waar 

hij op kan sturen. Voor de irrigatie moet hij weten 

wanneer en hoeveel water gegeven moet worden. 

Telers in (semi-)aride gebieden, met kleine percelen 

en vrijwel geen techno logie voor handen, doen dit 

door te kijken, te voelen en waar nodig hand matig 

een klep te openen en de pomp te starten. Nieuwe 

technieken moeten goed worden afgestemd op 

de behoeften en de bestaande aanpak van deze 

telers. De installatie moet zonder hulp van derden 

een voudig verlopen, de inter pretatie moet haast 

intuïtief zijn en de kosten uiterst laag. Vooral dat 

laatste was de trigger voor SensorTagSolutions 

om de AquaTag te ontwikkelen. Directeur Wim 

Stenfert Kroese vertelt: 

“Aangezien veel sensoren 

nodig zijn, hebben we 

berekend dat de markt 

vraagt om sensoren die 

een stuks prijs hebben in 

de orde van €10, ervan 

uitgaande dat je ook nog 

wat moet betalen voor 

een infra structuur. Dat is 

een zeer lage prijs en voor 

de huidige technologie 

een enorme uitdaging, 

zeker als je een sensor wilt 

maken die zowel vocht als 

EC op redelijke wijze kan meten. Toch zijn we die 

uitdaging aangegaan met de AquaTag als gevolg.”

De AquaTag is een contactloze bodem vocht meter 

die werkt volgens een nieuw en gepatenteerd 

concept. Het is een resonantie type sensor op 

basis van RF technologie, eigenlijk net zo als een 

RFID-chip werkt, maar dan nog eenvoudiger. Er 

zit in de sensor namelijk geen chip of een batterij, 

maar alleen een paar eenvoudige elektronische 

componenten. Dat maakt de sensor enorm een-

voudig en goed koop te produceren bij grote 

aantallen. Deze sensor is daarmee uniek in de 

wereld. Het uitlezen van de sensor vereist een 

hand matige actie met behulp van een apparaatje 

waarmee de sensoren, ook wel tags genoemd, 

producten in kleine plastic kassen. Om een goede 

oogst te garanderen, wordt vaak meer water 

gegeven dan strikt noodzakelijk, soms is het over-

schot wel meer dan 30 procent. Dit kost extra 

brand stof of elektriciteit voor het pompen van het 

grond water. Maar het betekent ook dat dure mest-

stoffen onnodig uitspoelen naar het oppervlakte-

water of naar diepere grondlagen en op termijn het 

grond water vervuilen. Nederland werkt al geruime 

tijd aan de ontwikkeling van emissievrije kassen, om 

zo voor 2027 klaar te zijn, als de kader richtlijn water 

volledig van kracht wordt. Ook Turkije wil deze slag 

maken en investeert in nieuwe technologieën voor 

efficiënter watergebruik. Bodem vocht sensoren zijn 

voor telers daar dan ook interessant. 

Jos Balendonck, onderzoeker bij Wageningen UR 

Glastuinbouw, werkt al jarenlang aan de toepassing 

van bodem vocht sensoren en de ontwikkeling van 

praktische methoden voor efficiënt water gebruik. Hij 

is er vast van overtuigd dat sensor gestuurde irrigatie 

in de toe komst alom zal 

worden toe gepast. In de 

jaren negen tig ontwikkelde 

hij samen met Max Hilhorst 

de WET-sensor, waar-

mee water gehalte, EC en 

temperatuur gemeten 

kunnen worden in de 

bodem. Deze veel-

belovende technologie is 

het afgelopen decennium 

veel beproefd en verder 

verfijnd. Sinds kort 

komen er veel goed kope 

capacitieve sensoren op 

de markt, maar deze sensoren zijn vaak erg gevoelig 

voor variaties in de bodem EC. Met sensoren kun 

je alleen plaatselijk een vocht gehalte bepalen, dit 

terwijl het bodem vocht, door plaatselijke verschillen 

in bodem soort, dicht heid, perceel hellingen en 

ook ongelijkheid van het watergeef systeem, sterk 

kan variëren in het veld. Daardoor moeten er altijd 

meerdere sensoren per kraan vak ingezet worden 

(minstens drie) en omdat bodem vocht sensoren 

soms honderden Euro’s per stuk kosten, kan dat 

een kost bare zaak worden. “Hoewel de sensoren 

dus water kunnen besparen, zien we dat tuinders 

ze niet of nauwelijks toepassen”, zegt Balendonck. 

“De techniek wordt vaak te complex gevonden 

voor gebruik in de prak tijk. Los daarvan moeten 

de sensoren ook ingepast worden in de irrigatie-
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maar later heeft SensorTagSolutions een definitieve 

versie gemaakt. In Izmir heeft de universiteit 

ook voor de lokale leemachtige zand grond een 

kalibratie uitgevoerd en zijn de sensoren bij de 

telers ingezet. Ze telen daar in eenvoudige plastic 

kassen, vooral komkommer, paprika, sperzie bonen 

en in de winter sla. In de zomer is er een stop, dan 

is het te warm. We hebben ook enkele biologische 

teelten meegenomen. In de regio wordt biologisch 

gestimuleerd omdat daarmee een betere prijs 

te behalen is. Wel weten telers dat deze teelten 

gevoeliger zijn voor grote verschillen in vochtig heid. 

De AquaTag kan daar een middel zijn om een wat 

stabieler vocht regime te realiseren en het risico op 

ziekten te verminderen.”

Resultaten liegen niet 
Daarnaast geeft Balendonck aan dat er vijf 

sensoren per kraanvak en ook een water meter 

zijn geplaatst. “Eén keer per dag werd er met de 

hand meter gemeten. Op basis van het gemiddelde 

vochtgehalte en het door ons vooraf gegeven 

beregenings advies, kon de teler beslissen of hij 

wel of niet water zou geven. Daarbij werd rekening 

gehouden met gewastype, de grondsoort en het 

gewas stadium. Water-

giften zijn vergeleken 

met die van kraan vakken 

waar de telers zelf de 

water gift bepaalden, 

zonder gebruik van de 

sensoren.” De resultaten 

van het onderzoek 

liegen er niet om. In de 

met sensor gestuurde 

kraan vakken realiseerden 

de telers een gelijk-

matiger vocht gehalte 

en een water besparing 

van 12 tot 40 procent 

ten opzichte van de niet geregelde kraanvakken 

(zie figuur). Geen van de telers gaf aan dat hij 

een mindere opbrengst of mindere kwaliteit had 

gerealiseerd. Er zat nogal wat spreiding tussen het 

water gebruik per teler. “Sommige telers geven echt 

veel meer water dan nodig, anderen zijn nog erg 

voor zichtig om met de AquaTag te werken en geven 

soms toch nog eerder of zelfs een extra giet beurt. 

Een paar telers waren vrij enthousiast en luisterden 

gaande weg meer naar ons advies. Eén komkommer-

teler keek uitdrukkelijk naar wat de onder zoekers in 

zijn sensor gestuurde kraan vak deden en ging zelfs 

contact loos zijn uit te lezen. Door de lage kosten, 

kunnen telers veel meer sensoren aanschaffen en 

daarmee nauw keuriger de gemiddelde bodem-

vochtig heid bepalen en hun water gift optimaliseren. 

“Onze sensor is niet zo nauw keurig als een FD- of 

TDR-sensor van 1 tot 5 procent”, zegt Stenfert 

Kroese. “Met de AquaTag zitten we nu op ongeveer 

10 procent. Vaak zijn de ruimtelijke variaties van het 

bodem vochtgehalte echter veel groter dan deze 

nauw keurig heid en dan kun je door veel sensoren 

toe te passen toch nauw keurig een gemiddelde 

vocht waarde bepalen.”

Kleinschalige teelten
Stenfert Kroese merkt meer aandacht voor zijn 

techno logie. Zo is er belangstelling getoond vanuit 

de teelt op water in Nederland. En ook uit het 

buiten land krijgt hij aanvragen. “De technologie 

werkt, is betaalbaar en nu verschillende telers het 

toe passen, komt de markt vanzelf op gang. Dat 

komt vooral ook omdat we ruim twee jaar geleden 

gestart zijn met een Partners voor Water-project. 

Dat project hebben we samen met de Wageningen 

UR en de EGE Universiteit in Izmir, Turkije gedaan. 

In de buurt van Izmir hebben acht groente telers 

de AquaTag gebruikt 

om hun water gift in hun 

kassen te optimaliseren. 

Naast het aan tonen dat de 

technologie werkt en dat er 

water bespaard kan worden, 

was ons hoofd doel om de 

techno logie gemakkelijk 

toegankelijk te maken voor 

telers met klein schalige 

teelten. We denken daarbij 

vooral aan telers in aride 

gebieden in het Midden-

Oosten, Afrika, Latijns 

Amerika en Azië. Het project 

in een Mediterraan land zoals Turkije, was voor ons 

een opstap naar deze markten. Wageningen UR had 

al goede contacten in deze gebieden, dus konden 

we snel van start met het onder zoek.” 

Balendonck heeft samen met professor Tuzel van 

de EGE Universiteit het onder zoek uitgevoerd. 

Eerst is de AquaTag volledig getest in de laboratoria 

van Wageningen UR. De nauwkeurig heid van de 

sensor is bekeken en er zijn bodem kalibraties 

uitgevoerd. “Daarna zijn we met de sensoren naar 

Turkije gegaan. Aanvankelijk met een proto type, 
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Watergebruik 

voor diverse 

teelten, met en 

zonder gebruik 

van sensoren.  
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beslissing kan nemen of hij vandaag nu wél of niet 

naar zijn kas moet om te meten. We houden daarbij 

rekening met de eerder gemeten data en de weers-

voorspelling. Zoiets zou de telers enorm kunnen 

ontlasten.”

Volgende stap
Aan het eind van het project is een workshop 

georganiseerd waarbij ook de telers betrokken 

waren. Ze toonden interesse voor de technologie, 

maar gaven aan dat het systeem automatisch 

zou moeten werken. Een lokale toeleverancier 

(Tartes) ziet mogelijkheden om de sensoren aan 

zijn computer te koppelen. “Op zich een logische 

stap” zegt Stenfert Kroese. “Wel moet de AquaTag 

dan ‘actief’ worden, hij moet zelf zijn gegevens 

over grote afstand versturen, wat meer energie 

vergt. Ook moeten een zender en meer elektronica 

aan de sensor worden toegevoegd. We zijn nu 

druk bezig om ook deze versie zo te ontwikkelen 

dat deze kosteneffectief zal blijven. Overigens, 

in het onderzoek hebben we ook gezien dat de 

sensor eigenlijk wat dieper in de grond geprikt 

moet kunnen worden om zo in, of zelfs onder, de 

wortelzone te kunnen 

meten. Met twee 

meetpunten is het dan 

zelfs nog makkelijker 

om je watergift te 

optimaliseren. Zelfs 

kan zo de uitspoeling 

van water en mest-

stoffen naar het 

grond water worden 

geminimaliseerd. 

Ook deze lange 

pen versie hebben 

we al in prototype 

beschikbaar en 

zal binnenkort 

verschijnen.” 

Geïnteresseerden in de draadloze (via internet 

uitleesbare) versie van de AquaTag sensoren 

hebben de mogelijkheid hierin te participeren 

via Fundaplant. Op de website www.fundaplant.

nl staat het project ‘Watergeven via draadloze 

watergehaltemeting’ beschreven, met de 

nodige informatie hierover. Deelname heeft een 

aantal voordelen, zoals een forse korting op de 

aanschafprijs en invloed op de ontwikkeling van de 

apparatuur.

minder water geven dan wij”, geeft professor Tuzel 

van de EGE Universiteit aan. 

Tuzel vervolgt: “Je ziet aan de curve van het 

gemiddelde vocht percentage duidelijk een 

irrigatie curve die ligt in een stabiele band tussen 

een minimale en maximale vocht waarde. Bij deze 

biologische paprika teelt zo tussen de 24 en 37 

procent. Ook hebben we gezien dat het middelen 

wel nodig is. Bij de vijf sensoren hebben we op 

sommige momenten een absoluut verschil van 21 

procent tussen natste en droogste plek gemeten. 

Dat lijkt veel, maar toch kun je dus door op het 

gemiddelde te reageren goed uit de voeten om 

precies te irrigeren en water te besparen.”

De behaalde resultaten in Turkije zijn veel belovend. 

Het geeft goede voor uit zichten om de AquaTag te 

gaan gebruiken voor klein schalige teelten wereld-

wijd. Balendonck geeft wel aan dat er nog veel moet 

gebeuren. “We zijn ontzettend blij met het behaalde 

resultaat. De water sparing is groot, of anders 

gezegd blijkbaar geven telers te veel water omdat 

ze eigenlijk geen goede informatie hebben en voor-

zichtig willen zijn. Er is dus heel veel ruimte, vooral 

in droge gebieden, om meer te telen met minder 

beschikbaar water. Ook 

hebben we heel veel 

geleerd door met de 

Turkse telers twee jaar 

lang op te trekken. In dit 

gebied is er eigenlijk vaak 

juist geen water schaarste, 

en vinden telers het 

daarom belangrijker 

om aandacht aan 

andere zaken te geven, 

bijvoorbeeld hun product 

voor een goede prijs aan 

de man te brengen op de 

markt. Ook moeten telers 

vertrouwen gaan krijgen 

in de nieuwe aanpak. 

De verwachting is dat telers door de AquaTag te 

gebruiken na verloop van tijd zullen leren hoe ze 

de water gift kunnen optimaliseren. Watergeven op 

basis van de AquaTag vergt een dagelijkse tijd-

investering van een kwartiertje, maar vanwege de 

manuele handeling moet de teler wel naar zijn kas 

toe. Daarom denken we dat de techniek pas echt 

goed tot zijn recht zal komen in gebieden met 

veel water schaarste én lage arbeids kosten. Wij 

zijn overigens al bezig om voor telers een voor-

spellend model te maken op basis waarvan deze een 
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In de rubriek ‘Vragen uit de Kas’ wordt u als teler 

uitgenodigd om praktijkvragen te stellen aan Jan O. Voogt 

van LetsGrow.com en Peter Geelen van Plantmonitoring.

NL. Beiden zijn experts op respectievelijk het gebied van 

klimaat regelen en plantmonitoring. Tevens zijn zij intensief 

betrokken bij de ontwikkeling van Het Nieuwe Telen. Dit 

keer worden vragen behandeld uit verschillende teelten 

over gewasverdamping en het voorjaarsklimaat. 

Teler: In het voorjaar en in aanloop naar de zomer merk je dat 
het verdampingspatroon van het gewas sterk verandert en 
meer gelijk gaat lopen met de stralingssom. Hoe komt dat? 
Verdamping is toch vooral afhankelijk van het vochtdeficit?
Peter en Jan: Om te begrijpen hoe de gewas verdamping 

werkt, moeten we ons realiseren dat het verdampen van 

water veel energie kost. Daarom heeft verdamping een 

sterk koelende werking op de plant en trouwens ook op de 

kas. We moeten dus kijken naar de energie toevoer. Waar 

komt de energie vandaan die de plant nodig heeft om te 

kunnen verdampen? Een plant kan namelijk die energie niet 

zelf leveren. Er zijn principieel twee vormen van energie-

overdracht, namelijk door straling en door convectie.

Maakt het dan nog uit welk soort straling?
In principe niet. Zowel kortgolvige straling , bijvoorbeeld van 

de zon of van lampen, als langgolvige straling, zoals van een 

warme buis, zorgen voor energie toevoer en brengen daar-

mee de plant verdamping op gang. Deze verdamping gaat 

ook bij zeer hoge lucht vochtigheid gewoon door. Daarom 

noemen we dit de ‘fluit ketel verdamping’ omdat je dit goed 

kunt vergelijken met een fluit ketel op een gaspit. De hoeveel-

heid verdamping is evenredig met de toegevoerde energie.

En hoe zit het dan met de convectie energie?
Convectie energie wordt toegevoerd als de plant temperatuur 

lager is dan de lucht temperatuur en als er lucht beweging is 

rondom de plant. De plant temperatuur kan alleen lager zijn 

dan de lucht temperatuur als de RV lager is dan 100% of het 

VD groter is dan 0. Dit komt goed overeen met het gedrag 

van een natte bol voeler in de meet box. Daarom noemen 

we dit wel de ‘natte bol verdamping’. De hoeveel heid 

verdamping is daarmee afhankelijk van het VD, maar dus ook 

van andere factoren, zoals de luchtbeweging en het totale 

blad oppervlak.

Kunnen beide soorten verdamping tegelijk optreden?
Jazeker, dat kan. Als er ’s nacht geen instraling is, dan wordt 

de verdamping bepaald door de natte bol verdamping en dus 

door het VD en de luchtbeweging.  Als er wel straling is van 

de zon, door lampen of een hete buis, dan komt de fluitketel-
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verdamping erbij. Behalve als de plant temperatuur door de 

instraling oploopt tot boven de lucht temperatuur, want dan 

wordt er door convectie geen energie meer toegevoerd, 

maar juist afgevoerd. Dus stopt de natte bol verdamping en 

blijft alleen de fluit ketel verdamping over. Conclusie is dus 

dat in de praktijk bij weinig instraling van de zon de totale 

verdamping groten deels wordt bepaald door de natte bol 

verdamping en dus deels door het VD en dat bij toenemende 

instraling de totale verdamping steeds meer wordt bepaald 

door de fluitketel verdamping en dus door de stralings som.

Wat is dan de invloed van uitstraling op de verdamping?
Door lang golvige uitstraling naar een koud kasdek of een 

koud scherm doek verliest de plant energie en dat gaat ten 

koste van de verdamping. Dit is vooral funest in de donker-

periode als er toch al weinig aanvoer van energie is. Hierdoor 

wordt dan in de groeipunten te weinig Calcium aangevoerd 

en kunnen groeistoornissen als brandkoppen, neusrot, blad-

randjes, enz. ontstaan.

Ik heb altijd begrepen dat je bij zonnig weer moet zorgen 
voor een hoog VD om te zorgen dat de plant voldoende kan 
verdampen om zich te koelen. Klopt dat?
Nee, dit idee berust op een verkeerd begrip. Door het 

fluit ketel effect zal de plant zich altijd kunnen koelen als er 

voldoende water beschikbaar is. Een hoog VD of lage RV 

zorgt juist voor een onnodig hoge verdamping en daardoor 

kan de plant in de stress komen. Juist bij hoge instraling is 

een hoge RV of laag VD gunstig voor de groei omdat de huid-

mondjes dan verder open blijven.

Dus ik moet op een zonnige dag juist minder luchten in 
plaats van meer?
Ja, dat is goed gedacht. Als het buiten erg droog is gaat er 

door ventileren veel vocht verloren uit de kas, maar tegelijk 

ook veel CO2. Door minder te ventileren blijven vocht en CO2 

beter op peil. De temperatuur loopt dan wel iets hoger op, 

maar de combinatie van groeifactoren is dan veel gunstiger 

dan met de ramen wijd open. 

Stuur ook uw vraag!
Heeft u ook een of meerdere vragen voor Jan O. Voogt 

en/of Peter Geelen? Mail deze o.v.v. ‘Vragen uit de Kas’ 

naar redactie@tuinbouwcommunicatie.nl. U wordt niet 

met naam en toenaam bij het artikel genoemd, wel 

vermelden wij graag in welk gewas u actief bent. 
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Strobilurinen komen van origine uit de schimmel 

Strobilurus tenacellus. Een stofje met vele toe-

passings mogelijkheden. Het blijkt bijzonder effectief 

tegen andere schimmels, waarvan het de stof-

wisseling verstoort en daardoor hun verdere uitgroei 

tegengaat. En zeker zo belangrijk: strobilurinen 

hebben een zeer lage acute giftigheid voor de mens 

en voor insecten. Ze hebben daar door een korte 

Signum geeft 
schimmelbestrijding 
met een bonus

Tekst  Theo Brakeboer

UITGELICHT GEZOND GROEIEN - Het is alweer 20 jaar geleden dat de eerste fungiciden op basis van 

strobilurinen op de markt kwamen. Al snel viel op dat ze niet alleen schimmels bestrijden, maar dat 

ook het gewas groener en vitaler blijft, met daardoor een hogere productie. In de praktijk spreekt men 

over het greeningseffect. BASF ontwikkelde Signum, een combinatiemiddel van een strobilurine met 

boscalid. Met zo’n combinatiemiddel kan eventuele vorming van resistentie worden voorkomen. 
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Uit proeven 

is gebleken 

dat Signum in 

rozen langere 

stelen geeft 

met zwaardere 

bloemen en een 

kortere groei-

periode

Strobilurinen 
hebben 
een zeer 
lage acute 
giftigheid 
voor de mens 
en voor 
insecten

vorming van het rijpingsgas ethyleen, waardoor 

bloemen en vruchten minder snel verouderen. 

Groeistimulator
Strobilurinen bestrijden schimmels, maar 

bevorderen ook de weer stand van het gewas 

en zorgen er ook voor dat het meer voedings-

stoffen kan opnemen. Met uiteindelijk een hogere 

productie. In 2003 stelde BASF in graan met 

toepassing van een strobilurine al een opbrengst-

verhoging vast van circa 10 procent. Reden 

waarom BASF pyraclostrobine niet alleen als een 

fungicide maar ook als groei stimulator promoot. 

De werkzame stof heeft daarvoor ook een officiële 

toelating. In de glas tuinbouw promoot BASF dat 

echter niet expliciet. Daar prijst ze Signum aan 

als ‘een middel met een bonus’. Bij het bestrijden 

van bijvoorbeeld Botrytis is die bonus het sterker 

blijven van het gewas. Zo’n bonus verwacht BASF 

ook in de teelt van snij bloemen, waar toe passing 

van Signum allicht kan zorgen voor een langer 

vaas leven. Daar doet 

het inmiddels onder-

zoek naar. In proeven in 

Zuid Amerika is gebleken 

dat Signum in rozen 

langere stelen geeft 

met zwaardere bloemen 

en een kortere groei-

periode. In Alstroemeria 

geeft het stevigere stelen 

met meer bloemen. En 

uit recent onder zoek 

blijkt dat onder andere 

Impatiens, Petunia’s en 

Geraniums beter tegen 

koude en droogte stress kunnen, met als gevolg tot 

25 procent minder uitval.

In tomaat in Spanje vond BASF na toepassing van 

Signum een hogere brixwaarde. 

Om resistentie te voorkomen, mag dit middel 

echter slechts twee keer per jaar worden toe-

gepast, ondanks dat er twee stofjes inzitten die de 

schimmel op verschillende wijzen aanpakken. BASF 

doet daarom in tomaat onderzoek naar wanneer 

het middel het beste kan worden toegepast. Nog 

niet bekend is of een toepassing alleen positief 

door werkt op de dan aanwezige vruchten, of dat er 

een duur werking is. Waarmee duidelijk wordt dat 

de toepassings mogelijk heden rond strobilurinen 

nog lang niet allemaal ontrafeld zijn.

veiligheidstermijn én ze kunnen daar door probleem-

loos worden toegepast in bloeiende gewassen, 

zonder gevaar voor bijen. Ze passen dus prima 

binnen de geïntegreerde gewas bescherming. Geen 

wonder dat ze razend snel de markt van fungiciden 

veroverden. Een nadeel hebben ze ook: hun werking 

is zeer specifiek en bestaat uit het blokkeren van een 

enzym en tegen dat mechanisme kan gemakkelijk 

resistentie ontstaan. 

Pyraclostrobine
Binnen de groep van strobilurinen ontwikkelde 

gewas beschermings middelen fabrikant BASF de 

werk zame stof pyraclostrobine. Het is bij telers 

onder andere bekend onder de naam Signum. In 

Signum zit niet alleen pyraclostrobine maar ook 

de werk zame stof boscalid. Boscalid verstoort 

de energie huishouding van schimmels. Het 

pakt de schimmels dus op een ander punt aan 

dan pyraclostrobine. Deze combinatie van twee 

verschillend werkende werk zame stoffen voorkomt 

eventuele resistentie-

vorming. Een prettige 

eigenschap, maar toch zit 

er ook een nadeel aan. 

Super  markten stellen 

namelijk extra eisen 

aan producten, waarbij 

ze kritisch zijn op het 

totaal aantal residuen. 

Een middel met twee 

werkzame stoffen is 

daarbij in het nadeel.

Al snel na hun intro ductie 

bleken strobilurinen niet 

alleen effectief tegen schimmels. Het gewas bleef 

groener en vitaler, met daardoor ook een hogere 

productie. Het bleek dat het gewas bij een aantal 

strobilurinen in de verdediging gaat en zich voor-

bereid op aan tasting door ziekten. Met name bij 

pyraclostrobine bleek dit effect er te zijn. Gewassen 

die behandeld zijn met dit actief ingrediënt krijgen 

daar door een betere weer stand, niet alleen tegen 

schimmels, maar ook tegen virussen en bacterieën. 

En de plant ontwikkelt een grotere tolerantie tegen 

droogte, hitte of juist kou. Een mooi voor beeld 

van hogere weer stand werd vastgesteld in een 

proef waarbij tabak werd geinfecteerd met een 

virus. De daarna met pyraclostrobine behandelde 

planten deden het vervolgens veel beter dan de 

onbehandelde. Strobilurinen remmen ook de 



Bodemgezondheid = plantgezondheid
PHC weet wat een plant gezond maakt en zorgt al jaren 
voor een gezonde bodem daarvoor. Met natuurlijke 
bodemverbeteraars, meststo� en en speciale producten 
voor gerichte toepassingen.

Zoals bijvoorbeeld Compete Plus; ideaal voor het 
aansturen van biologie in steenwolmatten en in alle 
vormen van tuinbouw. Compete Plus bevat 6 stammen 
bacteriën die rond de wortels groeien. Zij voeden zich 
met de suikers die uit de wortels vloeien. In ruil voor deze 
suikers maken zij fosfaat vrij en binden stikstof. Het zijn 
echte plantenhelpers.

Met de natuurlijke producten van PHC kan de bemesting 
en bestrijding aanzienlijk verminderen. 
PHC maakt telen gezonder, goedkoper én duurzamer.
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5060 AC Oisterwijk (NL) 
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Krijt-specialist zijn we en blijven we, maar we doen meer. Het diffuus coaten van uw kasdek, 
bijvoorbeeld. We hebben daar veel ervaring mee. Doordat diffuus licht dieper in het gewas 
doordringt, verhoogt u de productie en verbetert u de kwaliteit. Ook een actueel beeld 
krijgen van de mogelijkheden van een betrouwbaar en innovatief loonbedrijf? 
Neem dan vrijblijvend contact op.

www.vanveldhoven.nl  -  0174 - 513202  -  info@vanveldhoven.nl
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Column Sjaak Bakker

De toekomst van  
de glastuinbouw

Sjaak Bakker (sjaak.bakker@wur.nl) is sinds 2006 

manager bij Wageningen UR Glastuinbouw in 

Bleiswijk, toonaangevend onderzoeksinstituut voor 

de internationale glastuinbouw. Eerder werkte hij 

bij IMAG DLO en Priva.

Maar glastuinbouw is wel van zéér groot belang 

voor wat we noemen: the nutrition security, het 

zorgen voor voldoende vitamines en mineralen. 

En dat wordt de komende jaren alleen maar 

belangrijker. De bevolking neemt toe en de 

gemiddelde levensstandaard stijgt, met als gevolg 

een toenemende vraag naar hoogwaardige 

producten. Afhankelijk van de vraag en de actuele 

marktsituatie zullen binnen de beschermde 

teelt gewassen worden geteeld in de range van 

traditionele groenten tot speciale gewassen voor 

inhoudsstoffen. Glastuinbouw is het ultieme 

voorbeeld van duurzame intensivering van 

plantaardige productie en de leidende sector 

voor wat betreft efficiënt gebruik van alle input. 

De sector zorgt niet alleen voor de efficiënte 

productie van hoogwaardige producten maar ook 

via innovaties voor oplossingen voor veilige en 

duurzame open teelten. 

Op die manier zal de glastuinbouw wereldwijd de 

leidende en trendsettende sector blijven voor de 

totale plantaardige productie in de wereld en mede 

bijdragen aan de hoogwaardige  werkgelegenheid 

in de gehele keten van veredeling, productie, 

toelevering, logistiek, handel en diensten. 

De glastuinbouwsector staat er niet goed voor, zo 

bevestigt McKinsey nog maar eens. Toch blijf ik 

geloven in de kracht van deze sector en regelmatig 

komt de vraag om een toekomstbeeld te schetsen, 

van de sector of de kas van de toekomst. Laatst 

nog: kun je met één plaatje weergeven hoe de 

glastuinbouw er in de toekomst uitziet? Ik koos 

voor een glazen piramide, niet omdat ik geloof 

dat de toekomstige kassen er zo uitzien, maar 

omdat glastuinbouw wat mij betreft de top van de 

voedingspiramide is.

De glastuinbouw of beschermde teelt is namelijk 

altijd gericht op producten met een hoge 

toegevoegde waarde en als gevolg daarvan draagt 

de glastuinbouw nauwelijks bij aan de oplossing 

van het wereldvoedselprobleem: de basis daarvoor 

ligt bij het verbeteren van de productie van mais, 

tarwe en rijst. Dus neem alle verhalen over hoeveel 

de volledig gesloten (plant factory) systemen door 

hoge producties gaan bijdragen aan de voedsel 

problematiek niet te serieus. 
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‘Geen appels met
peren vergelijken’

richtte een klein maar functioneel lab in waar 

alle sensoren voor gebruik aan een test worden 

onderworpen. “Vandaag de dag zijn er tal van 

sensoren voor het meten van bijvoorbeeld 

temperatuur, RV, CO2 en PAR. Maar er komen ook 

steeds weer nieuwe sensoren bij die deze waarden 

op een andere manier meten. Daarom is het goed 

om de sensoren regelmatig te checken, zodat je 

ook daadwerkelijk conclusies kunt trekken uit de 

verkregen data.” 

Voordat een sensor kan worden bijgesteld, moet 

eerst worden vastgesteld wat de exacte afwijking 

is. Het vaststellen van die afwijking gebeurt door 

de meetwaarden te vergelijken met een standaard. 

Hiervoor laat Wageningen UR haar testapparatuur 

door een externe partij kalibreren, waardoor een 

goede uniforme vergelijking kan worden gemaakt. 

Wanneer vervolgens in het lab blijkt dat een sensor 

afwijkt van de standaard waarden, moet deze 

worden bijgesteld. Dit wordt justeren genoemd. 

“Als dat is gebeurd, weten we dat de techniek 

betrouwbaar is en dat we kunnen vertrouwen op 

de data die de sensoren geven”, zegt Kaashoek.

Afwijkingen
Er zijn verschillende factoren die voor afwijkingen 

kunnen zorgen bij sensoren, geeft de instrumentatie-

technicus aan. “In de eerste plaats moet je denken 

aan vuil en stof. Als een sensor verstopt raakt, 

neem de lucht doorlatend heid af en is het lastig om 

goede metingen te verrichten. Een andere oorzaak 

kan chemicaliën zijn die een corro sieve werking 

heeft op de chip. Als dat het geval is, valt de sensor 

meestal niet meer te redden. Ook vocht intreding 

is een gevaar voor sensoren. Elektronica en vocht 

Wageningen UR Glastuinbouw heeft daarom 

een klein eigen lab ingericht waar de betrouw-

baarheid van sensoren wordt gecheckt en waar 

sensoren met een afwijking worden gekalibreerd 

of gejusteerd. “Wanneer wij een proef project 

opzetten, is de informatie die via sensoren in de 

kas wordt verkregen van essentieel belang”, zegt 

Jan Willem de Vries, team leider bij Wageningen UR 

Glastuinbouw in Bleiswijk. “Helemaal wanneer je 

bedrijven of afdelingen met elkaar vergelijkt, moet 

het niet zo zijn dat je appels met peren vergelijkt. 

Je moet er simpel weg van uit kunnen gaan dat de 

informatie die de sensoren jou geven, betrouw-

baar is. Daarom hebben we besloten om in eigen 

beheer elke sensor die we gebruiken vooraf na te 

kijken en waar nodig te herstellen.” 

Kalibreren en justeren
Verantwoordelijk hiervoor is Ben Kaashoek. Hij 

Telers zien de informatie die zij verkrijgen via hun sensoren doorgaans als de 
waarheid. Maar wat als de gebruikte sensoren in de kas een afwijking hebben en 
daardoor onjuiste informatie verstrekken? Vooral wanneer meerdere bedrijven of 

afdelingen in een proef worden vergeleken, kan dit tot verkeerde conclusies leiden, 
met alle gevolgen van dien. 

Tekst Jacco Strating
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gaan zelden samen en zorgen, zeker bij gebruik 

van beregening, voor schommelingen die een dag 

na de beregening weer anders kunnen zijn. Dat 

hebben we al tal loze malen onder vonden in de 

praktijk.” Nog weer een andere mogelijk heid is dat 

het product gewoonweg niet goed is. “Je ziet soms 

dat de beloofde specificaties niet overeenkomen 

met de werkelijk heid. Wij stellen een fabrikant 

daar dan ook van op de hoogte.” Als een sensor 

compleet defect is dan is dat over het algemeen 

wel snel te achterhalen, geeft Kaashoek aan. “Maar 

als de sensor een offset krijgt van bijvoorbeeld 

5 procent RV naar boven, dan wordt dit al een 

stuk moeilijker te achterhalen zonder referentie-

apparatuur. Dat zijn de situaties die we zo goed 

mogelijk proberen te tackelen met kalibratie.” 

De tests die Wageningen UR in Bleiswijk uitvoert, 

draaien enkel om de sensoren die worden toe-

gepast in eigen proeven. “We hebben er bewust 

niet voor gekozen om dit ook als een commerciële 

dienst aan telers aan te bieden”, zegt De Vries. 

“Daarmee zouden we te ver afdwalen van onze 

hoofd activiteiten en er zijn andere bedrijven die 

dat veel beter kunnen aanbieden.” Want feit is wel 

dat telers er goed aan doen om hun sensoren om 

de zoveel tijd te laten testen door zulke bedrijven, 

meent Kaashoek. “Het is te kost baar voor telers 

om deze apparatuur aan te schaffen en het zelf 

te doen, dus is uitbesteden de beste optie. En 

wil je als teler over accurate gegevens uit de kas 

beschikken, dan is het belangrijk om de sensoren 

goed in de gaten te blijven houden.”

Tuinen bij
Wageningen UR 
Glastuinbouw

Wageningen UR Glastuinbouw richt zich op innovaties in de 
glastuinbouwsector. Samen met bedrijfsleven, wetenschap en 
overheid worden vragen over bedrijfsvoering en teelt geanalyseerd 
en vertaald in toepassingsgericht onderzoek en innovatietrajecten. 
Wageningen UR Glastuinbouw heeft vestigingen in zowel 
Wageningen als in Bleiswijk. 

Wageningen UR Glastuinbouw

Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk
Tel. + 31 (0) 317 - 485 606
glastuinbouw@wur.nl
www.glastuinbouw.wur.nl
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Dat alle planten op een tuinbouwbedrijf dezelfde 

hoeveelheid water en doses gewas beschermings-

middelen en meststoffen krijgen toegediend, is 

lang niet altijd vanzelfsprekend, zo is de ervaring 

van irrigatie specialist Gerard van Lier. Dit resulteert 

onder meer in achter blijvende groei en kwaliteits-

problemen. “De problemen zijn vaak te herleiden 

tot het ontwerp van het leidingwerk van het 

‘Telers laten 
kwaliteit en 
opbrengst liggen’

Tekst  Ank van Lier 

Een goede watergift lijkt eenvoudig, maar toch hebben veel tuinders dit nog onvoldoende op de rit.  

Zo is het ontwerp van het druppelsysteem vaak niet optimaal, waardoor niet iedere plant dezelfde 

hoeveel heid water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen krijgt toegediend. Een ander probleem 

is dat het druppelsysteem, de manier van watergeven en het substraat in veel gevallen niet op elkaar zijn 

afgestemd. De substraatcalculator van Cultilene verschaft telers meer inzicht op dit vlak.
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Irrigatiespecialist 

Gerard van Lier

‘Telers zijn 
uit eindelijk 
duurder 
uit met 
een slecht 
irrigatie-
systeem’ 

en hun manier van watergeven. “Telers kunnen dan 

op warme dagen bijvoorbeeld onvoldoende water 

geven, waardoor het substraat te droog wordt. 

Met alle negatieve gevolgen van dien voor kwaliteit 

en productie. Het druppelsysteem en het substraat 

vormen een twee-eenheid: voor een optimaal 

teeltresultaat dienen beide zaken zo goed mogelijk 

op elkaar te zijn afgestemd. Daar zijn veel telers nog 

te weinig van doordrongen.”

Om tuinders te ondersteunen in het efficiënter 

water geven, ontwikkelde Cultilene de ‘substraat-

calculator’. Dit online calculatie programma geeft 

telers snel en een voudig inzicht in hoe ze hun 

substraat systeem het beste kunnen inrichten, 

zodat dit optimaal is afgestemd op hun druppel-

systeem. Ook geeft de substraat calculator inzicht 

in de werking van het druppel systeem en diens 

beperkingen. “De calculator maakt duidelijk 

welke eisen aan een sub straat worden gesteld, 

bijvoorbeeld als het gaat om de water buffer”, 

zegt Harding. “Deze 

eisen worden ook 

mee genomen in het 

substraat ontwerp. Op 

deze manier kan de teler 

zijn steenwol substraat 

dus maximaal afstemmen 

op het druppel systeem, 

wat ertoe bijdraagt dat 

alle planten in de kas 

voldoende water en 

voeding krijgen. Maar ook 

de watergeef strategie is 

van belang; de substraat-

calculator geeft de teler 

advies hoe hij het volume 

en de eigenschappen 

van zijn substraat zo optimaal mogelijk kan 

benutten. Op deze manier kan bij voorbeeld 

worden voorkomen dat een teler niet lang genoeg 

druppelt.”                  

Volgens Harding blijken aanpassingen in het sub-

straat niet altijd de meest voor de hand liggende 

oplossing; soms is investeren in een nieuw druppel-

systeem interessanter. “Een Engelse paprika teler 

had bijvoorbeeld twee kassen, allebei even oud. 

In de ene kas had hij een nieuw druppel systeem 

en werkte hij met smalle matten en een substraat-

volume van 6,5 liter per m2. Het druppel systeem 

in de andere kas was verouderd en daarom had 

de teler meer buffer en dus meer substraat-

druppel systeem”, geeft Van Lier aan. “Aan het 

begin van de druppelslang is de stroom snelheid 

van het water vaak nog hoog, achterin een flink 

stuk lager. Hierdoor is de verspreiding van de 

verse meststoffen en de gewas beschermings-

middelen lang zamer en krijgen de plantjes 

achterin pas heel laat hun portie. In deze periode 

kan de effectiviteit van een gewas beschermings-

middel afnemen, daarbij verandert de samen-

stelling van de voedings oplossing wanneer deze 

lang onderweg is. Dit als gevolg van bacteriën 

en schimmels die zich in het druppel systeem 

bevinden; deze zorgen ervoor dat de zuur graad 

van de voedings oplossing verandert. Dat betekent 

dat bepaalde planten te weinig mest stoffen in de 

juiste samen stelling krijgen. En doordat er veel 

vertraging in het systeem zit, is de EC niet meer 

optimaal afgestemd op de weers omstandig heden. 

Hierdoor bereikt een teler niet het gewenste effect. 

Sterker nog: dikwijls heeft dit negatieve gevolgen 

voor de gewas groei.” Van Lier ziet ook regel matig 

dat gewas beschermings-

middelen en mest  stoffen 

bepaalde planten te laat 

of helemaal niet bereiken 

doordat tuinders niet lang 

genoeg druppelen. “Het 

goed door spoelen van de 

druppel slang vergt een 

langere druppel tijd dan de 

meeste telers denken.”

Twee-eenheid
Teeltspecialist Kim Harding

van Cultilene herkent het 

geschetste probleem. 

Hij ziet daarnaast dat 

sub straat, de manier 

van water geven en het ontwerp van het druppel-

systeem vaak niet optimaal op elkaar zijn 

afgestemd. “Dit is het grootste obstakel dat 

wij als substraat leverancier tegenkomen en kan 

leiden tot grote teelt problemen. Vooral bij oudere 

druppel systemen zie ik vaak knel punten ontstaan, 

doordat telers switchen naar een ander substraat 

en hun druppel systeem hier niet op afstemmen. Uit 

onwetendheid, of omdat dit te veel geld kost. Maar 

uiteindelijk zijn ze nog veel duurder uit, doordat 

de irrigatie niet optimaal verloopt, wat productie 

en kwaliteit kost.” Harding loopt er vaak tegenaan 

dat telers werken met een substraatvolume per m2 

dat niet past bij hun bedrijf, hun druppelsysteem 
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de oplossing. Maar hij heeft ook andere aandachts-

punten en tips. “Tuinders zouden eigenlijk ook 

standaard een ringleiding of een volautomatisch 

doorspoel systeem 

moeten aanleggen, om 

ervoor te zorgen dat 

de juiste samenstelling 

mest stoffen en de 

meegedoseerde 

middelen altijd snel 

beschikbaar komen 

voor iedere plant. Het 

is aan de substraat-

leverancier en de 

installateur om telers 

hiervan te overtuigen. 

Daarnaast blijft dagelijks 

meten in de kas - 

bijvoorbeeld op afgifte 

van de druppelaars, EC 

en pH - noodzakelijk, 

om te kijken of de 

uitgestippelde water-

geefstrategie ook  

daad werkelijk overal 

wordt gerealiseerd.  

Met meer aandacht voor 

water is een heleboel te 

winnen.”

volume nodig. Investeren in grotere matten bleek 

echter minder interessant dan de aanschaf van 

een nieuw druppel systeem; de terug verdien tijd 

hiervan kwam uit op drie 

jaar. Uiteindelijk heeft de 

teler dus ook besloten 

zijn druppelsysteem te 

vervangen.” Harding meent 

dat de substraat calculator 

zijn meer waarde al heeft 

bewezen. “Regelmatig 

komen er verrassingen 

boven tafel en blijken 

substraat en druppel-

systeem minder goed op 

elkaar afgestemd dan telers 

denken. In veel gevallen 

is de substraat calculator 

dus een eyeopener. 

Ondernemers laten dikwijls 

winst liggen, zonder dat ze 

het in de gaten hebben.”

Gerard van Lier denkt dat 

de substraat  calculator 

een belangrijke rol kan 

vervullen in het vergroten 

van de kennis van telers 

over hun druppel  systeem 

in relatie tot hun sub-

straat. “Het is bijvoorbeeld 

belangrijk om te weten wat 

de verversing  tijd van je 

druppel systeem is; hoe lang het duurt voordat een 

mee gedoseerd gewas beschermings middel bij de 

laatste druppelaar is. Daar hebben telers nu vaak 

geen idee van; de substraat calculator geeft hier 

inzicht in.”

Meer samenwerking
Hoewel de substraat calculator telers een flink eind 

op weg kan helpen, is het volgens Harding ook 

belangrijk dat er meer samen werking komt tussen 

installateurs en substraat leveranciers. “Samen 

kunnen we telers nog meer bewust maken van de 

relatie tussen druppel systeem en substraat. Dit 

kunnen we als substraat leverancier niet alleen; we 

moeten hierin samen optrekken. Eigenlijk is het 

ook van de gekke om een druppel systeem aan te 

leggen, en dan geen link te leggen naar het sub-

straat. Dat is als een auto kopen zonder motor!” 

Van Lier denkt ook dat meer samen werking tussen 

substraat leverancier en installateur de sleutel is tot 

Cultilene-substraat calculator 

De substraat calculator is gratis beschik-

baar via www.cultilene.nl. Telers en andere 

geïnteresseerden kunnen een login aan-

vragen door hun naam, mailadres, wacht-

woord, land van herkomst en functie in 

te geven. Een teler wordt gevraagd de 

basis gegevens van zijn bedrijf invoeren: 

lengte en breedte van de kappen, aantal 

rijen per kap, et cetera. Daarnaast kan een 

ondernemer onder meer de gewenste 

hoogte en breedte van een steenwol mat 

ingeven plus de afstand tussen de matten 

en de gewenste plantdichtheid. Op basis 

hiervan berekent de calculator het juiste 

substraatontwerp wat betreft matvolume, 

matafmetingen, de afstand tussen de 

matten, de positie van de plantgaten, etc. 
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Björn Bolderdijk, is marketingcoördinator bij 

Yes!Delft. Hij vertelt in een notendop wat Yes!Delft 

is en waar het voor staat. “Ons doel is om start-

ups versneld topspeler te laten worden in een 

bepaald markt segment. We bieden hen een 

incubatie programma aan. Dat is er op gericht voor 

hen zoveel mogelijk barrières weg te nemen en 

hen faciliteiten te bieden. Door hier een kantoor te 

‘Sneller groeien 
dan op een 
zolderkamertje’

Tekst   Ellis Langen

Bij Yes!Delft zitten zo’n 300 jonge en zeer ambitieuze ‘willie wortels’ bij elkaar in één gebouw. Iedere 

start-up werkt er hard aan om het bedachte innovatieve product zo snel mogelijk goed in de markt 

te zetten. In een tweetal artikelen besteedt KAS Techniek aandacht aan enkele van deze startende 

ondernemingen. Want mogelijk vindt hun product in de toekomst aftrek in de glastuinbouw.
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Vogels dier vriendelijk én fiscaal aan trekkelijk verjagen

De Bird Control Group is het bedrijf dat binnen Yes!Delft 

de meeste groei heeft gerealiseerd. Het bedrijf heeft de 

Agrilaser en de Aero laser ontwikkeld, een vogel  verjaag -

methode door laser licht te gebruiken. Het bedrijf bestaat 

nu drie jaar en is van 2 naar 12 medewerkers gegroeid en 

heeft al in 52 landen product verkocht. Binnenkort wil ze 

haar eerste buitenlandse vestiging openen, in de Verenigde 

Staten. Laserlicht doet een beroep op het overlevings-

instinct van vogels 

omdat zij het laser licht 

zien als een naderend 

voorwerp, waardoor 

ze wegvliegen. En 

het handige is dat dit 

laser licht bij vogels 

niet voor gewenning 

zorgt, zoals dat bij 

een vogel verschrikker 

of knal apparaat 

wel het geval kan 

zijn. Het product 

van Bird Control 

Group wordt onder 

andere gebruikt op vlieg velden (o.a. Schiphol en door de 

Pakistaanse lucht macht) en door verschillende land- en 

tuinbouw bedrijven. Maar ook Bloemen veiling FloraHolland 

in Rijnsburg heeft bovenop haar dak een Agrilaser 

Autonomic staan. De bloemenveiling gebruikt dit omdat 

ze haar dak vrij wil houden van uitwerpselen van met name 

meeuwen. De Aerolaser-productlijn is speciaal ontworpen 

voor vliegvelden, bijvoorbeeld om de landingsbanen vrij 

te houden van vogels. In de Agrilaser-productlijn kan men 

kiezen uit de Agrilaser Handheld, dat is een soort zaklamp 

waarmee je naar de vogels moet schijnen en waarbij je 

zelf de laser aanzet. Dan is er ook de Agrilaser Autonomic. 

Die straalt om de zoveel tijd automatisch laser licht uit. 

De Agrilaser Automatic wordt ondermeer ingezet  bij 

het verjagen van ganzen van het land, om stallen vrij van 

spreeuwen te houden of om op fruitbedrijven vogels 

te verjagen. Echter, de Agrilaser Autonomic kan ook 

interessant zijn voor telers in de glastuinbouw, aldus de 

Bird Control Group. Het kan een gebied rondom een kas 

en in een (open) kas vogelvrij houden. Zo heeft het bedrijf 

de automatische 

Agrilaser verkocht 

aan een sierteler. 

Deze kweker had 

in zijn teelt last van 

vogels die de potjes 

omgooiden omdat zij 

op zoek gaan naar iets 

eetbaars. Ook heeft 

een komkommerteler 

die last heeft van veel 

mussen in de kas, 

interesse getoond. De 

teler wil de mussen 

weren omdat deze 

virussen en ziekten over kunnen brengen. Het voordeel 

van het aanschaffen van de Agrilaser Autonomic is dat het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verjaagmethode 

begin 2015 op de milieulijst heeft geplaatst, waardoor 

de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige 

afschrijving milieu-investeringen (Vamil) van toepassing zijn 

op de aanschaf. Dat leidt bij de aanschaf van zo’n systeem 

tot een fiscaal voordeel. 

Meer informatie: www.birdcontrolgroup.com. 

ervaren coaches vanuit het bedrijfsleven aan, 

maar ook work shops of spreek uren die gaan 

over een onder werp waarin een deelnemende 

commerciële partij gespecialiseerd is. “Dit soort 

spreek uren, bijvoorbeeld over fiscale zaken, zijn 

gratis. Wil een onder nemer van een start-up 

daarna meer weten, dan kan hij of zij meer advies 

van zo’n partij afnemen.” Yes!Delft bestaat dit jaar 

tien jaar. Bolder dijk: “Sindsdien hebben hier 150 

bedrijven versneld een bedrijf gestart en daarvan 

zijn er nog 115 actief. Gezamenlijk hebben al die 

bedrijven 110 miljoen euro aan investeringen 

opgehaald om te kunnen op schalen.”

hebben, bieden we ze meteen een groot netwerk, 

allemaal mensen met eenzelfde soort ambitie-

niveau. We willen dat de bedrijven rap groeien, 

sneller dan ze op een zolder kamertje zouden 

doen.” In het gebouw van Yes!Delft, pal aan de 

A13, zitten momenteel 71 bedrijven. Yes!Delft 

wordt deels gefinancierd door overheids  geld (de 

TU Delft, de gemeente, provincie en bepaalde EU 

subsidies) en vijftien commerciële partijen, zoals 

haven  bedrijf Rotterdam en TBI, maar bijvoorbeeld 

ook de Rabobank. De start-ups hebben toegang 

tot de faciliteiten van TU Delft. De commerciële 

partijen binnen Yes!Delft krijgen er allemaal in ruil 

iets voor terug. Zo biedt Yes!Delft bijvoorbeeld 
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product ontwikkelen. “Technologische bedrijven 

die tastbare producten maken, hebben vaak 

een langere aanlooptijd dan een dienst. Ze 

hebben dus ook een investering nodig om hun 

product steeds verder te kunnen ontwikkelen.” 

Een selectiecommissie van Yes!Delft met daarin 

Toelatingscommissie
De start-ups zijn allemaal technologische en 

kennisintensieve bedrijven. Dat betekent ook 

dat ze de eerste drie jaar volop bezig zijn met 

productontwikkeling. De meesten hebben 

daarbij al wel een eerste klant waarmee ze het 

Oceaanwater gebruikt als koeling in de kas

Het innovatieve bedrijf Bluerise is actief op het gebied 

van Ocean Thermal Energy in tropische gebieden. Het 

bedrijf gebruikt de grote verschillen in temperatuur in de 

oceaan om energie op te wekken in een zogenoemde 

zeewatercentrale. Het bedrijf ontwikkelt een project 

op Curaçao. Het oppervlaktewater daar is warm (25-

30 graden) en in de diepte is het koud (4-6 graden). 

Dit koude water 

zal bij het project 

van Bluerise bij 

de luchthaven van 

Curaçao worden 

gebruikt als koelbron 

voor de luchthaven 

en omgeving. Zo 

zal er ook een 

datacenter worden 

aangesloten op 

deze koeling. Het 

koelwater dat daarna 

uit de koelinstallatie 

komt, is nog steeds 

vrij koud, zo’n 

10-12 graden en 

kan gebruikt worden voor het Ocean Eco park, een nabij 

gepland gebied waar onder andere glastuinbouw 

gaat plaatsvinden, maar ook plaats biedt voor andere 

gebruikers, zoals aqua cultuur en algen kweek. Het 

project is nog in ontwikkeling, naar verwachting wordt 

volgend jaar de eerste koude geleverd, aldus Bluerise. 

Het Ocean Ecopark verhuurt de grond aan zelfstandige 

ondernemers zoals telers en levert de koude aan hen. 

Samen met partner Priva, specialist in klimaatbeheersing 

en procesbeheer in de tuinbouw en de utiliteitsbouw is 

een modelkas van 1 hectare ontwikkeld. John van der 

Wilk van Priva: “In deze kas wordt het koude retourwater 

ingezet voor koeling van de kas waar bijvoorbeeld sla 

kan worden geteeld. In de nacht, als de vraag voor 

gebouwkoeling minder groot is, kan de overcapaciteit 

worden gebruikt zodat er extra gekoeld kan worden voor 

het realiseren van een optimaal klimaat. Daarnaast kan 

condenswater voor de teelt worden opgevangen voor 

hergebruik. “Door de efficiënte koeling kan hier tegen 

uiterst concurrerende prijzen geteeld worden”, voegt 

Remi Blokker, directeur van Bluerise daar aan toe. De 

directeur geeft aan dat Bluerise zelf de rol van teler niet 

op zich wil nemen. “Telen is een vak apart en we werken 

samen met enthousiaste telers. We komen ook graag in 

contact met nog meer telers die ons enthousiasme delen 

over deze nieuwe 

markt.” Immers 

hightech glastuinbouw 

was in tropische 

gebieden vanwege de 

hoge energiekosten 

voor koeling van 

kassen en de hoge 

temperaturen en hoge 

luchtvochtigheid nooit 

echt een optie. Door 

de ontwikkeling van 

diepzeewater koeling 

ontstaan er nieuwe 

kansen, aldus Bluerise. 

Volgens Blokker ligt 

het gebied waar 

men van deze toepassing gebruik kan maken grofweg 

tussen de keerkringen. Blokker: “De focus van Bluerise 

ligt momenteel op het Caribisch gebied. De combinatie 

van relatief kleinschalige gebieden, hoge energieprijzen, 

import afhankelijk heid van groenten en goede toegang 

tot de resource, het koude zeewater, maakt dit gebied 

uiterst geschikt.” Het nut van een ‘zeewatercentrale’ is 

het meest voor de hand liggend bij locaties waar een 

grote koelvraag is. Daarbij kan naast luchthavens zoals bij 

dit eerste project ook gedacht worden aan ziekenhuizen, 

grote hotels, resorts, et cetera. Blokker: “Naast een 

bepaalde vraag naar koeling, zijn ook de locatie zelf 

-eenvoudige of moeilijke toegang tot diepzeewater - en 

de lokale elektriciteitsprijzen belangrijke factoren die 

bepalen of een locatie wel of niet interessant is.”

Meer informatie: www.bluerise.nl. 
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CO2 uit de lucht vangen en toedienen

Het bedrijf Giaura is op zoek naar commerciële kansen 

voor een door de ESA, de Europese ruimte vaart-

organisatie, ontwikkelde afvangtechniek waarbij CO2 uit 

de lucht kan worden gehaald, het zogenoemde Direct 

Air Capturing-systeem. Giaura heeft vervolgens een 

systeem bedacht om deze afgevangen – en opgeslagen 

CO2 op elk gewenst moment (met behulp van een 

filter en een pomp) weer af te geven en gedoseerd toe 

te dienen. De CO2-afvangtechniek werd na jarenlang 

onderzoek door ESA ontwikkeld omdat ophoping van 

CO2 in een ruimtecapsule gevaarlijk is voor astronauten. 

Giaura is op zoek naar afnemers die CO2 nodig hebben 

als product of nodig hebben in hun productieproces. 

“De CO2-afvangmethode bestaat uit een filter met 

daarin poreus materiaal dat dankzij de zogenoemde 

Vanderwaalskracht, bekend vanuit de natuurkunde, CO2 

bindt”, zegt Bardia Alaee van Giaura. “Wanneer het filter 

wordt blootgesteld 

aan de lucht gebeurt 

dit dus vanzelf.” 

Het bedrijf heeft 

nu een product 

gemaakt voor een 

aquariumfabrikant, 

namelijk een systeem 

om CO2 aan het 

aquariumwater toe 

te voegen omdat 

dit de plantgroei 

mogelijk maakt. De 

CO2 wordt daarbij 

uit de kamerlucht gehaald en in het aquarium gebracht. 

Zo wordt per dag zo’n 3 tot 5 gram CO2 in het aquarium 

afgegeven. Andere interessante markten voor Giaura 

zijn volgens Alaee bijvoorbeeld de markt van de 

airconditioning; zij zouden de techniek kunnen toepassen 

in hun luchtzuiveringssysteem. Immers bij te veel CO2 in 

de lucht kunnen mensen zich minder goed concentreren. 

Maar zijn er ook mogelijkheden voor glastuinbouw? 

Alaee zegt eerlijk: “Met ons kleine systeem richten we 

ons op kleine toepassingen, dus we praten over afnemers 

die grammen en kilo’s CO2 nodig hebben. Ter illustratie 

17 kilo van ons materiaal, geeft 1 kilo CO2 per dag af. De 

Nederlandse glastuinbouw heeft veel meer CO2 nodig 

en dus zie ik voor ons product niet zo snel mogelijkheden 

voor telers.” Het bedrijf heeft wel naar de glastuinbouw 

als afzetmarkt gekeken, maar voor CO2 afkomstig uit 

hun afvangmethode en systeem ligt het prijskaartje fors 

hoger dan wat de glastuinbouw nu voor CO2 betaalt. 

Hij vertelt wel dat in de VS en in Canada een aantal 

bedrijven werkt aan installaties waar grote hoeveelheden 

CO2 worden afgevangen en opgeslagen. Wanneer de 

glastuinbouw minder afhankelijk zou willen zijn van CO2 

van derden, zou in theorie zo’n groot afvangsysteem iets 

kunnen zijn. “Als een 

teler in de toekomst 

zelf de benodigde 

CO2 uit de lucht kan 

halen, is hij er eigen 

baas over. Dat is altijd 

prettig.” Alaee geeft 

aan dat achter het 

product van Giaura 

een duurzaam-

heidsgedachte zit. 

“In de wereld wordt 

al veel te veel CO2 

gecreëerd. Er zit nu al 

zo’n 400 ppm in de lucht en voor de industriële revolutie 

was dat 280 ppm. Waarom gaan we die te veel aan CO2 

niet gewoon hergebruiken?”. 

Meer informatie: www.giaura.com. 

‘Telers 
willen een 
maximale 
opbrengst’

onder andere de aandeelhouders van Yes!Delft en 

coaches bepaalt maandelijks welke ondernemers 

met welke ideeën en bijbehorend businessplan 

worden toegelaten om zich in het gebouw te 

vestigen. Bolderdijk: “Dat is een strenge selectie. 

Dat blijkt ook wel uit het feit dat 8 van de 10 

bedrijven na twee jaar nog steeds bestaat.” De 

commissie kijkt naar vier criteria; het nieuwe 

product moet technologisch zijn, innovatief, het 

moet schaalbaar zijn, zich richten op problemen 

waarbij ze een die een brede markt kunnen 

bedienen en tenslotte wordt er gekeken naar 

de kwaliteit van het team. Jaarlijks spreekt de 

incubation-and growthmanager van Yes!Delft zo’n 

500 gegadigden die zich graag in het kantoor 

willen vestigen. Jaarlijks komen er tussen de 15 en 

20 nieuwe bedrijven bij. Als de ondernemers zijn 

toegelaten, dan komen ze in aanmerking voor een 

gunstige lening van een start kapitaal van 15.000 

euro die ze kunnen af sluiten in samen werking met 

de Rabobank en TU Delft.
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Betere aardbeienproductie
door Pentakeep Super
Een behandeling met Pentakeep Super in een proef 

in de vollegrondsaardbeien heeft aangetoond dat de 

vruchtsortering niet echt anders is dan niet behandeld. 

Wel gaf de behandeling een productieverhoging van 

3,6%.

Ook werd in de aardbeien die met Pentakeep werden 

behandeld een hoger Brixgehalte gemeten en hadden 

de vruchten gemiddeld een hoger vrucht gewicht. Dit is 

gebreken uit een onderzoek uitgevoerd door Berryplaza, 

praktijk onderzoek aardbeien DLV Plant, en de onder-

zoeker Ir. Sven Clemens. Het doel van de opdracht was 

om de effectiviteit en toepasbaar heid van Pentakeep 

Super na te gaan  in een vollegronds teelt aardbeien. Het 

effect is nagaan op de productie, gewas ontwikkeling en 

vruchtparameters. De conclusie is dat het middel heel 

wat interessante mogelijkheden voor de professionele 

aardbeienteelt heeft. ‘Een eerder beperkte productie-

verhoging wordt ruimschoots gecompenseerd door een 

hoger gemiddeld vrucht gewicht en een hoger Brixgehalte. 

Wel is het belangrijk om de toepassingsfrequentie aan 

te passen aan het teeltritme. Indien dit gebeurt, kon een 

duidelijk positieve gewasrespons vastgesteld worden’, aldus 

het onderzoeksrapport.

Noviteiten 
en ontwik-
kelingen

Ook in deze editie besteden wij weer aandacht aan enkele noviteiten en ontwikkelingen 

binnen de sector. De redactie van KAS Magazine maakte een selectie van veel-

belovende producten en opvallende ontwikkelingen.

www.hollandcontracting.nl

Mensen maken het verschil!
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NethWork in foto’s

Wilt u ook een fotoverslag van uw open dag, evenement, 

beurspresentatie, productlancering of andere aangelegenheid in 

KAS? Neem contact op via sales@tuinbouwcommunicatie.nl.
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Een groep Nederlandse telers en 

toeleveranciers bracht vorige maand 

een bezoek aan het NethWork 

pilotproject ‘Journey2Sustainability’ 

bij potplantenkwekerij Palki in 

Guatemala. Ook een groot aantal 

telers uit Midden-Amerika én 

de Nederlandse ambassadeur 

namen deel aan de seminars en 

matchmaking-activiteiten die in dat 

kader plaatsvonden. Binnenkort in 

KAS meer over deze handelsreis 

door Guatemala en over het project 

bij Palki.
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Column Henk Verbakel

Have the guts  
to go Dutch!

Henk Verbakel (h.verbakel@havecon.com) is 

directeur en mede-oprichter van Havecon 

Kassenbouw in Bleiswijk. Havecon verzorgt 

complete kassenbouwprojecten voor de  

tuinbouw in binnen- en buitenland. 

Hoe heerlijk is het dan als je in Nederland weer 

wat klussen hebben kunnen scoren. Terwijl je van 

een aantal partijen juist hoort dat het in Nederland 

allemaal niets is en er voorlopig ook niet meer zal 

worden geïnvesteerd. Natuurlijk zullen we een mix 

hebben van bedrijven die ermee gaan stoppen 

en bedrijven die nog kunnen nieuw bouwen op 

de bestaande locatie of elders. Maar dat nieuw 

bouwen in eigen land moet wel door blijven gaan, 

want internationaal blijven de bedrijven maar 

groeien. Tegelijkertijd zien we over de grenzen ook 

een sterke ontwikkeling van technieken en teelt-

kennis. Dus is het zaak om het van oorsprong zo 

sterke en actieve Holland niet geheel links te laten 

liggen. 

Laat Nederland daarom een goede thuisbasis 

blijven voor alles wat nodig is voor een goed 

fundament in de tuinbouw van a tot z. Men zegt 

wel eens ‘alles wat je weggeeft, ben je kwijt…’ 

Laten wij er dan voor zorgen dat we het niet 

weggeven, maar dat wij deelgenoot blijven 

in de ontwikkeling elders. Dan houden we de 

innovatieve, ondernemende wilskracht van de 

Hollanders toch gewoon op peil. Ik zou dus zeggen: 

‘Have the guts to go Dutch!’ 

Het is alweer even geleden dat we werden 

geconfronteerd met een teruglopende markt. Ik 

heb het dan niet alleen over de tuinbouw, want 

eigenlijk alles en iedereen merkte plots dat de 

bomen niet langer tot in de hemel groeiden. 

Natuurlijk gaat het hier en daar nog steeds niet 

allemaal vanzelf, maar dat neemt niet weg dat, 

wanneer je moet knokken, je steeds weer nieuwe 

uitdagingen tegen kunt komen. 

Binnen onze sector sta ik er versteld van hoe gaaf 

het is om te zien waar je die Hollanders allemaal 

tegenkomt en hoe snel bepaalde bedrijven toch 

kunnen omschakelen. Richtingen worden gewijzigd 

en visies worden aangepast. Het is dan ook zeker 

niet erg om je mening af en toe aan te passen als 

de situatie zich ook constant blijven wijzigen. Dit 

betekent dus letterlijk en figuurlijk dat je grenzen 

moet blijven verleggen. En de mensen in je bedrijf 

en om je heen moeten dat ook blijvend willen doen, 

want er wordt ook steeds meer van hen gevraagd. 



[59

WWW.KOPPERT.NL | info@koppert.nl

OPERATIEOPERATIE

WOLLUIS

Na een periode van intensieve voorbereiding heeft Koppert op verschillende teeltlocaties in Nederland invallen 
gedaan. Onder de codenaam Operatie Wolluis zijn in door wolluis geplaagde gebieden grote schoonmaak acties 
gehouden. De vijandige wolluizen werden verrast door een overmacht aan vraatzuchtige Cryptobug-L larven. Uit 
diverse rapportages van Koppert blijkt dat aan de populatie wolluis grote schade is toegebracht en dat de bezette 
gebieden nu door Cryptobug-L worden gecontroleerd. De troepen blijven in de gebieden tot de 
stabiliteit is wedergekeerd. Operatie Wolluis ook inzetten op uw bedrijf? Kom in actie en neem contact op met 
het lokale Koppert Hoofdkwartier voor de coördinatie van uw offensief. Partners with Nature.

Wolluis effectiever dan ooit bestreden

Cryptobug-L houdt
grote schoonmaak

15-006_Adv_230x300_KAS_Cryptobug-L_NL.indd   1 07-01-15   16:34
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Maakt precisie-
irrigatie mogelijk

• Actueel inzicht in watergeefstrategie

• Zeer nauwkeurige WG- en EC-meting

• Voorzien van multimeting faciliteit

• Loggende functie voor dagdynamiek

• Uitbreiding naar MultiSensor-systeem mogelĳ k

Meer informatie over GroSens kunt u vinden op

www.grodan.nl/oplossingen/tools

www.precisiongrowing.nl

 www.linkedin.com/company/grodan

  www.twitter.com/grodan_nl

Gro Sens HandHeld

 HandHeld

GRODAN151567 Adv GroSens HandHeld 230x300 KAS NL.indd   1 30-03-15   10:15


