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GESLOTEN KAS

Paprika kan goed uit de
voeten met GeslotenKas

Martien Duijndam (links), Tom Ammerlaan en Jan Ammerlaan (rechts) tussen de tomaten in
het open bedrijfsdeel. “Paprika kan goed uit de voeten met een gesloten teeltwijze.
Een meerproductie van 20 procent is zeker haalbaar.”

De paprikaproef in het “gesloten” kasdeel van Themato Gesloten Bedrijf in
Berkel en Rodenrijs heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. Er werd een
behoorlijke meerproductie gerealiseerd ten opzichte van de huidige praktijk en
de energiedoelstelling is ruimschoots gehaald. “Gegeven de beperkingen moet
er nog meer uit het gewas te halen zijn”, stelt Martien Duijndam van Themato.
T E K S T E N B E E L D : J A N VA N S TA A L D U I N E N

De beperkingen waaraan Martien Duijndam
in de intro refereert, zijn de relatief lage
kas ten opzichte van de huidige standaard, foliescherm in plaats van schermdoek, een twee weken latere zaai- en plantdatum (7 december) dan de referentieteelten en (volgens plan) voortijdige beëindiging van de teelt op 1 november. Ook te
verwachten leereffecten met de gesloten

paprikateelt bieden zicht op een hogere
productie dan in 2006 is gerealiseerd.

Extraatje van 2 euro per m2
“Met cijfers en percentages ben ik altijd
wat voorzichtig, want die gaan te snel een
eigen leven leiden”, steekt firmant Duijndam van Themato van wal. “Globaal kun
je wel zeggen dat de doelstellingen gerea-

liseerd zijn. Dat wil zeggen: 35% energiebesparing voor het hele bedrijf ten
opzichte van referentiebedrijven en zo’n
20% productieverhoging in het gesloten
kasdeel.”
Volgens bedrijfskundig adviseur Jan
Ammerlaan, tevens partner in het recentelijk opgerichte Themato-Advies, heeft de
omschakeling naar een gesloten bedrijf
zowel in 2005 (tomaat + tomaat) als in
2006 een extra batig saldo opgeleverd van
zo’n 2 euro/m2 voor het gehele bedrijf.
Bij de berekeningen is uitgegaan van alle
investeringen voor het GeslotenKas systeem
(inclusief WKK circa 35 euro/m2), gekoppeld
aan reële afschrijvingsperioden. Aan de
opbrengstenkant staan de gerealiseerde
energiebesparing en de meerproductie in
het gesloten bedrijfsdeel.
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ENERGIEBESPARING

Doelstellingen gerealiseerd, zowel voor energie als productie

ENERGIEBESPARING
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Paprika kan goed uit de voeten met G
Verdampingscapaciteit
Vanwege noodzakelijke technische aanpassingen voor de paprikateelt kon er pas
op 7 december worden gestart, twee
weken later dan de referentiebedrijven.
Door de relatief lage kassen voor een
moderne paprikateelt en het ontbreken
van een beweegbaar scherm liep de temperatuur in de zomer soms hoog op.
“We waren toch wat verrast door de lagere verdampingscapaciteit van paprika in
vergelijking met tomaat”, erkent
Duindam. “Je hebt meer koelcapaciteit
nodig. Soms kwamen we net wat tekort.
Dat de rijrichting niet noord-zuid, maar
oost-west was, deed er nog een schepje
bovenop.”
Firmant Tom Ammerlaan voegt daaraan
toe: “Bijna elke teler die de proef heeft
bezocht, had wel wat aan te merken op de
stand van het gewas. Dat er toch 20 procent meerproductie is gerealiseerd, geeft
aan dat er nog meer inzit. We hebben de
mogelijkheden verkend, maar de grens
van het haalbare is nog niet bereikt.”

Teeltsystemen
Hoewel de klimaatregeling voor het gesloten kasdeel door Themato werd verzorgd,
lag de verantwoordelijkheid voor de klimaatinstellingen, de gewasverzorging en
de waarnemingen bij LTO Groeiservice,
aan wie het gesloten kasdeel voor één jaar
was verhuurd. De paprikacommissie wilde
vier prangende vragen beantwoord zien:
1. Is 20% productieverhoging haalbaar?
2. Is een energiebesparing van 35% op
bedrijfsniveau mogelijk?

Gesloten of semi-gesloten?
PPO’er Arie de Gelder was namens opdrachtgever LTO Groeiservice nauw betrokken bij de praktijkproef. Hij kan zich goed
vinden in de conclusies van Duijndam en Ammerlaan, maar heeft twijfels over een mogelijke extra zetting. “In een onbelichte teelt lijkt me dat niet reëel. Inzetten op een wat grotere zetting en grofheid lijkt me veiliger. Wat duidelijk beter
kan is de gelijkmatigheid van de productie. Met luchtbevochtiging in de zomer en nadrukkelijker sturen met temperatuur zijn de sterke pieken en dalen, die we in 2006 zagen, af te vlakken. Ondanks dat minpuntje heeft de proef veelbelovende resultaten opgeleverd.”
Gevraagd naar het perspectief van gesloten en semi-gesloten teeltsystemen voor paprika zegt de onderzoeker.
“Waarschijnlijk kiest een meerderheid van de telers voor semi-gesloten telen. Bij een gesloten systeem kun je 20 tot 25
procent van de teeltruimte sluiten, bij semi-gesloten systemen beduidend meer. Het nadeel is dat tijdens ventileren met
buitenlucht het CO2-niveau in de kas terugloopt. De meerproductie is daarom per definitie wat lager dan in een volledig
gesloten kas, maar over het totale bedrijf bezien is het effect beperkt.”

3. Is het productiepatroon goed te voorspellen en te sturen?
4. Welk teeltsysteem leent zich het beste
voor de gesloten teeltwijze?
In totaal zijn er zeven teeltsystemen
beproefd. Het grootste deel van de kas
werd gereserveerd voor het traditionele
3-stengelsysteem (50% 6,6 st/m2 en 50% 7,5
st/m2), dat door het gros van de paprikatelers wordt gehanteerd. In vakken van
minimaal 420 m2 over drie rijen zijn daarnaast vijf varianten onder de loep genomen. De productie per teeltsysteem is
weergegeven in de tabel.

Groeikracht wordt beloond
De tweestengelsystemen kwamen het beste
tot hun recht. Dankzij de gemiddeld betere
groeiomstandigheden in de GeslotenKas
(hoger CO2-niveau, gelijkmatiger temperatuur en betere vochtbalans) wordt de extra
groeikracht van een tweestengelsysteem
goed omgezet in een hogere productie,
ruim 1,5 kg/m2 meer dan bij de overige teelt-

2007: aardbeien, extra warmtepomp en warmtelevering aan buurman
Over het hele bedrijf gemeten (5,4 ha glas, waarvan 1,4 ha gesloten) is het energieverbruik van Themato sinds 2003
gestaag afgenomen. In dat jaar werd er nog 54,6 m3 gas per m2 verbruikt. In 2004, het aanvangs- en inregeljaar met het
GeslotenKas systeem, bedroeg dit 49,4 m3/m2, in 2005 was het 34,9 en in 2006 (paprika + tomaat) nog maar 30 m3/m2.
De WKK-installatie dekt de elektriciteitsbehoefte; OCAP levert de CO2.
Themato past momenteel het gesloten bedrijfsdeel aan voor de aardbeienteelt. Ook nemen ze in 2007 de derde
warmtepomp in gebruik. Het hierdoor ontstane warmteoverschot dekken ze af door een leveringscontract met de
naastgelegen perkplantenkwekerij van 2,3 ha. In combinatie met de pruimtomatenteelt in het open bedrijfsdeel is
een gasverbruik begroot van 20 m3/m2 over een totale oppervlakte van 7,7 ha. Bij tomaat + tomaat (zonder levering
aan de buurman) zou dit zo’n 27 m3/m2 zijn.
“In 2007 levert het gesloten kasdeel circa 1 miljoen m3 aardgas aan warmte op”, becijfert adviseur Jan Ammerlaan.
“Daarvan is 300.000 m3 nodig voor de gesloten aarbeienteelt, de rest is beschikbaar voor de pruimtomaten en het
buurbedrijf. Vorig jaar moest de ketel bij piekvraag nog draaien, maar na de ingebruikname van de derde warmtepomp hoeft ook dat niet meer. De elektriciteitsinkoop is nul en er we verkopen nu ook elektriciteit aan het net. Om
de energiebeparing te volgen, hoeven we alleen naar de gasmeter te kijken. Die loopt hier erg traag.”
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Productie in kg/m2 bruto en netto
(aangevoerd product) van het rode
paprikaras Ferrari (Bron: WUR-PPO).
SYSTEEM

BRUTO

NETTO

2 stengel traditioneel

36,6

35,2

2 stengel duo

36,2

34,8

3 stengel V

33,5

32,2

4 stengel V

35,0

33,6

34,8

33,4

4 stengel traditioneel
3 stengel met 6,67 st/m
3 stengel met 7,5 st/m2

2

33,3

32,0

34,4

33, 1

systemen. Ondanks de hogere plantkosten
kan dit een hoger rendement opleveren.
Op moderne referentiebedrijven in de
omgeving van Themato Gesloten Bedrijf
is van Ferrari in 2006 gemiddeld 29,6
kg/m2 geoogst bij een langere teeltduur.
De mensen van Themato denken dat bij
een tweestengelsysteem in een gesloten
kas 20 tot 30% meerproductie haalbaar is.
Duijndam: “Ik zou zelfs een éénstengelsysteem overwegen. De plant kan dan nog
sneller veel gewas maken, wat de basis
legt voor een hoge productie. Bovendien
wordt er dan minder droge stof vastgelegd in de stengels en is er meer beschikbaar voor de vruchten.”

Vluchtgedrag
Volgens de Berkelse teler kan dit ook resulteren in een gelijkmatiger productiepatroon. Juist in dat opzicht deed de proef
het wat minder dan de referentiebedrijven. ”De productie kwam sterker dan verwacht in vluchten”, aldus Duijndam.
“Blijkbaar kon de plant soms te weinig
droge stof aanmaken. Ik vermoed dat licht
daarvoor de beperkende factor vormt. De
zetting verliep prima.”
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Geachte lezer de allerbeste wensen voor het
jaar 2007 en ik wens u zakelijk en privé, veel
voorspoed maar vooral een veilig jaar toe. In
ons weldoorvoede vaderland is veiligheid, toch
een primaire levensvoorwaarde, een onderwerp
waar nogal eens wat aan schort.
Een dak boven ons hoofd is overwegend meer
dan voortreffelijk geregeld, www.Funda.nl is de
best bezochte site op Internet. We spenderen
bakken met geld aan nog meer bakstenen.
Eten en drinken doen wij alleen maar veel te
veel, Sonja Bakker verkoopt als een speer en
onze grootste zorg na de feestdagen is al dat
overtollig vet weer te lozen.
Onderwijs en gezondheidszorg zijn acceptabel,
al blijft er altijd wat te wensen.

Begin mei stond het gewas er prima bij. Het productiepatroon was echter minder gelijk dan gehoopt
(foto Themato Gesloten Bedrijf B.V).

Alle paprika’s zijn volgens afspraak rood
geoogst. “Er is geen kilo groen gesneden”,
aldus Tom Ammerlaan. Duijndam vult
aan: “De plantbelasting was wel gelimiteerd tot 55 vruchten per plant. Soms
hing er iets meer, maar er is niet ingegrepen. Ook dat kan verklaren waarom hier
zulke sterke vluchten optraden.

grovere zetting realiseren.
“Er is over gesloten teelten nog veel te
leren, ook bij pruimtomaten”, concludeert de vernieuwende ondernemer. “Na
het inregeljaar 2004 hebben we daarmee
feitelijk pas één seizoen ervaring.”

Met 35% energiebesparing en 20% meerpro-

Sneller of grover
Volgens de mannen van Themato kan
paprika goed uit de voeten met een gesloten teeltwijze. Een meerproductie van
20% is zeker haalbaar. Een bedrijf dat
helemaal op de paprikateelt is ingericht,
moet nog betere resultaten kunnen
halen. Volgens Duijndam behoort een
extra zetting tot de mogelijkheden, al zal
daarvoor wellicht gedeeltelijk groen moeten worden geoogst. Wie alleen rood wil
oogsten, kan een gemiddeld grotere en/of

ductie ten opzichte van referentiebedrijven
heeft de paprikaproef in de GeslotenKas veelbelovende resultaten opgeleverd. De beste
resultaten werden geboekt met tweestengelsystemen. Rekening houdend met de suboptimale omstandigheden en te verwachten leereffecten achten de mensen van Themato een

Maar met veiligheid, toch overheidstaak
nummer één blijft het tobben in ons welvarende
landje. Een markant bericht is dat binnen
drie jaar, het aantal mensen werkzaam in de
particuliere beveiliging groter is dan het
complete politieapparaat in Nederland. De
door de politici veel aangehaalde toenemende
veiligheid binnen Nederland, is dus geen
gevolg van nieuw beleid.
Het tekort aan veiligheid is door angstige
burgers en bedrijven noodzakelijkerwijs ingekocht bij een aantal snelle vrije jongens, die
wel brood zien in deze markt. Zelfs de overheid, is klant van deze snelgroeiende
bedrijfstak. Vliegvelden, stadions en zelfs
huizen van bewaring worden bewaakt en
gecontroleerd door particulieren.
Ons landsbestuur trekt nu te elfder ure nog
snel even wat regels uit de kast, om vervolgens
weer een zeer omvangrijk en gewichtig controleapparaat op te richten. Regels en toezicht;
verder komt men niet rond de Hofvijver.
Regeren heb ik geleerd, is vooruitzien, maar
onder dit bewind is regeren gedegradeerd tot
niets meer dan toezien.
Als er nog eens oorlog uitbreekt, dan zal zelfs
de verdediging van ons land worden uitbesteed
aan uitzendbureaus en aanverwante bedrijven.
En met de regels in de hand ziet het kolossale
controleapparaat tevreden toe.
In het kader van arbeidsvoorwaarden en
verantwoordelijkheden, een heel veilig idee
voor deze lieden .
Zo blijft de overheid een aantrekkelijke
werkgever.

meerproductie van 30% haalbaar.

S A M E N VAT T I N G

Peter Klapwijk
teeltadviseur uit Monster
Peter@greenq.nl
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