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Insommigegebiedenwaardeglastuinbouwreedslang (sederthetbegin
vandezeeeuw)wordtbeoefend,isderuimtelijkestructuurachtergebleven
bijdeeisendiedaaraandoormodernopgezettebedrijvenwordengesteld.
Deverkavelingssituatie,dekwaliteitvandeglasopstanden,deontsluitingvandebedrijvenenookvandegebieden,dewatervoorzieningen
eentoenemendgebrekaanruimtezijnslechtsenkeleknelpunten,waarmee
tuinderswordengeconfronteerd.
Vooraldegrootteendevormvandekavelsmetglasopstandenlaatin
veelgebiedenveeltewensenover.Vangrootbelanghierbijzijndesterk
toegenomenenergie-enarbeidskosten,alsmededenieuwetechnischeontwikkeling,zoalso.a.mechanisatie,schermenenluchtendievergeleken
metvroegerandereeisenstellenaandeafmetingenvandekavelsmet
glastuinbouw.Indichtmetkassenbebouwdegebiedenisditookmoeilijk
geheelopvrijwilligebasisterealiseren.Hetsamenvoegenvantweekavelsenhetalofnietopdelenvandeopdezewijzeontstanekavelis
vaakergkostbaari.v.ra.ontsluiting,plaatsvandeschuurenhetketelhuis,dedrainageetc.Hetgeeftookdenodigejuridischerompslompen
hetvraagtveelvandefinanciënvandebetrokkentuinders.
Vooreenmeerintegraleoplossingvandeproblemeninditsoortgebiedenlijkteengeorganiseerdeendoordeoverheidgesubsidieerdeaanpaknoodzakelijk.Methetooghieropisin1970deBROGinhetlevengeroepen(BeschikkingReconstructieOudeGlastuinbouwgebieden).De
BROGheeftalsdoelstellingknelpuntenvooreengezondeeconomische
ontwikkelingingebiedenmeteenverouderdestructuurindeglastuinbouwwegtenemen.Hierdoorkunnendeoudeglastuinbouwcentrahunconcurrentiepositie tenopzichtevangebiedenmeteenveelbetereruimtelijkestructuurverbeteren.

SCHETSVANDEHUIDIGESITUATIEMETDEPROBLEMEN
Reedsin1912kwaminAalsmeereenoppervlakteglasvoorbloementeeltvoorvan5ha.Tussen 1920en 1930wasdeuitbreidingbijzonder
sterk.Bijdein1927gehoudenlandbouwtellingbedroegdeglasoppervlaktereeds42ha.Dezewasvooralgesitueerdophet 'Bovenland',een
restjevaneenvroegereveenstreek,ongeveer8kilometerlangenca.
800mbreed tennoordwestenvandeWesteinderplassen.
Ophetbouwlandwasalspoediggeenplaatsmeer,zodatdeuitbreidinggerealiseerdwerd langsderandenvandepolders,waaronderde
Haarlemmermeer-endeOosteinderpoelpolder.
Indedertigerjarenstagneerdedeontwikkeling,maarnadetweede
Wereldoorlogvondmeereensterkeexpansieplaats,vooralindejaren
zestigenzeventig.
Aandeinrichtingvanglastuinbouwgebiedenwerdookvroegeral
denodigeaandachtbesteed.Indietijdwasdelange,smallekavel
omgevendoorbredeslotenideaal.Debrede,bevaarbareslotendienden
voorafvoervanproduktenenvoordeaanvoervanproduktiemiddelen
(o.a.slootbagger).Dekavelsmochtenniettebreedzijn,omdathet
benodigdewatermetgietershetlandwerdopgedragen,eensmallekavel
betekendeduseenkleine loopafstand.Devroegstgeoccupeerdegebieden
latendezestructuurnogduidelijkzien.Uitdecultuurtechnischeinventarisatieinhetreconstructiegebiedblijktdatbijna40%vanhet
aantalkavelsmeteenregelmatigevormsmallerisdan40meter,bijna
80%issmallerdan80meter.Uitdezelfdeinventarisatieblijktdat
bijna60%vanalleglasopstandenouderisdan15jaar.Perkavelzijn
dezeglasopstandenvaaknietaaneengeslotengebouwd.Eénenanderbetekentdatdezekassenineconomischenmeestalookintechnischopzichtverouderd zijn.Kassenvanvoor 1970zijnvaaktelaaggebouwd
watveelproblemenoplevertmethetaanbrengenvanenergieschermen.
Bovendienwerdindertijdmeestalhoutgebruiktbijdebouw,watmeer
schaduwgeeftdanmodernegegalvaniseerdeofaluminiumkassen.
Nieuwetechnischeontwikkelingenzoalsdesubstraatteelt,deklimaatbeheersingennieuwevormenvaninterntransportkunnenindittype
kassenookmoeilijkofnietwordentoegepast.
Naastdeongunstigekavelvormendeverouderdeglasopstandenspeelt
inhetreconstructiegebiedAalsmeerookeenrol,datveelkavelsnaar
dehuidigemaatstavengemetentekleinzijn.Deongunstigevormvande

kavelsmetglasopstanden (langensmal)hebbenvooralverhogingvaneen
aantalkostenposten totgevolg.Indeeersteplaats zijnalsgevolgvan
degroteoppervlakte zijgevelsdestichtingskostenhogerdanbijkassen
meteenlagereverhouding tussenlengteenbreedte.Derelatiefgrote
oppervlakte zijgevelsbrengtdaarnaasthogereenergiekostenmetzich
meeals gevolgvaneengroteruitstralingsoppervlak.Tenslotteiser
pereenheidvanoppervlaktemeerarbeidnodigdoordatdeloop-c.q.rijafstandengroterwordenenookmindergebruikt gemaaktkanwordenvan
hulpmiddelen tijdensdeoogstendemogelijkhedenvoormechanisatiegeringerzijn.
Inhetnavolgende zalgetrachtwordendedriegenoemdekostenposten
diesamenhangenmetkavelgrootteen-vormtequantificeren.Hierbij
wordtuitgegaanvaneenpaarbelangrijkegewassenindesnijbloemensector.

DEBOUW-ENINRICHTINGSKOSTEN VANDEKAS

Voorhetberekenenvanheteffectvandekavelvormengrootteop
debouwkostenvaneenkasgaanweuitvaneenmodernVenlowarenhuis
meteengoothoogtevan3meter.Aangenomenwordtdatzoweldekop-als
dezijgevelswordenuitgevoerdmetdubbelglas.Dekopgevelisdegevel
dieloodrecht staatopdegootrichtingvandekas.Dezijgevelloopt
dusevenwijdigaandegootrichting.Als kasbreedtewordtdelengtevan
dezijgevelaangehouden.
Eenkaskanmenopgebouwddenkenuitdrieverschillendeelementen.
AandelengtezijdevandekasziteenkopelementDeafmetingvandit
elementis3x3,2meterendeoppervlakte 3x3,2+1,60x0,8- 10,88m

kopelement

2

De prijs per strekkende meter van een dergelijk element bedraagt ƒ 420,Dit moet nog worden vermeerderd met de kosten voor dubbele beglazing à
ƒ 40,-per vierkante meter. De totale kosten van de kopgevels bedragen
dan / 420,- + ƒ 135,-= f 555,- per m 1 .
Voor een strekkende meter zijgevel wordt een prijs aangehouden van
ƒ 335,-. Inclusief dubbele beglazing wordt dit ƒ 335,- + (3 x ƒ 40,-)
= ƒ 455,-.
De kosten van het dak zijn in dit geval niet interessant, omdat de
opp. dak per eenheid van oppervlakten onder glas uiteraard niet afhankelijk is van de vorm en de grootte van de kas.
Samengevat krijgen we voor de bouwkosten van kop- en zijgevels uitgedrukt in guldens per vierkante meter onder glas de volgende vergelijking:
=r=r

. (L is kaslengte en B is kas breedte).

Bij smalle kassen waar geen paden in de kas voorkomen, kan de oppervlakte onder glas worden gelijkgesteld aandebeteelbare oppervlakte
onder glas. Volgens gegevens van het LEI kunnen de jaarkosten van kassen worden gesteld op 13%van de stichtingskosten. Voor bijvoorbeeld
een kas met een lengte van 100 m en een breedte van 30 m komt dit neer
2
op een jaarlijkse kostenpost van ƒ 6,- per m beteelbaar voor rente,
afschrijving en onderhoud. In feite is de jaarlijkse kostenpost wat
groter, doordat er deuren in de gevel moeten om het buitenpad te kunnen bereiken. Bij kassen met een binnenpad moet een correctie worden
toegepast, omdat hier de oppervlakte onder glas groter is dan de beteelbare oppervlakte onder glas. Gaan we uit van een betonnen middenpad met een breedte van 2 meter, dan wordt de beteelbare oppervlakte
dus L(B - 2 ) .Voor een vierkante kas van 1ha krijgen we dan
0,13 (2B x 455 + 2L x 555)
*
LB -2 L

.0, Q
= 2 68P e r Jaar
''
*
2

Het verschil met het vorige voorbeeld is bijna / 4,- per m beteelbare oppervlakte per jaar, ofwel ƒ 40 000,- per ha. Dit zeer aanzienlijke verschil is in de praktijk nog groter, omdat er naast een vormeffect ook nog meespeelt de grootte van het te bouwen object. Aannemers kunnen immers 1ha aaneengesloten glasopstanden goedkoper bouwen
2
dan 5 verschillende kassen van 2000 m (aan- en afloopkosten, kosten
van transport, van calculatie, e t c ) .
In de oudere glastuinbouwgebieden mag dit effect zeker niet geheel
worden meegerekend, omdat de oppervlakte aan glasopstanden per bedrijf

vaakhelemaal niet zoklein is.Door de geleidelijke opbouwvan debedrijven zijn deverschillende kassenvan éénbedrijf ook verschillend
quaouderdom enmeestal ook quakwaliteit. Vernieuwing gebeurt daarom
vaak ingedeelten. Inhet verdereverloopwordt dit effect buitenbeschouwing gelaten.
Het aanwezig zijnvan eenmiddenpad ineenkas heeft nog een aantal
consequenties. Inde eerste plaats brengt het pad zelfkostenmet zich
mee. Uit LEI-gegevensblijkt datdeaanlegkosten gesteld kunnenworden
op ca./50,-pervierkante meter (10cm dik).De jaarkostenhiervan
bedragen opnieuw 13%.Bij een padbreedte van 2meterkomt ditneer op
13
ïj—jgulden per vierkante meter beteelbare oppervlakte.
De oppervlakte onder glas die doorhet padwordt ingenomenwordt ook
3 2
verwarmd. Het aardgasverbruik wordt gesteld op 45m /m per seizoen.De
3
prijs voor aardgas bedraagt 43 cent/m .De jaarkosten zijn dus 45 x43=
2x 1935
ƒ 19,35pervierkante meter padoppervlak,wat neerkomt op— _ . ' — guldenper vierkantemeter beteelbaar.
De oppervlakte glas die doorhet padwordt ingenomen levert geen
produktie, daar staat echter tegenover dat ook geen arbeid, geen grondstoffenetc.voor deze oppervlaktewordt gebruikt.Alleen dekosten van
het glasdek boven het padmoetenwel in rekeningworden gebracht. Deze
kostenkunnenvolgens het LEIVademecum voor de glastuinbouwworden gesteld op 13%van ƒ45,-.Dit is ƒ5,85 pervierkante meterpad.Omgerekend pervierkantemeterbeteelbare oppervlakte is dit— = — = - * — gulden.
B—i.

Naast dezeverschillen kunnen de jaarkostenvan o.a.het buizennet,
de regenleiding en de luchting nogverschillenmet devorm en grootte
van dekas.Inhet algemeen zullen dezekostenposten tochniet zobelangrijk zijn.Wel ishet zo dat ook dekostenvan deze voorzieningen
inhet algemeen groter zullenwordennaarmate de lengte/breedteverhouding extremerwordt.Hierblijven dezekostenverschillen echterbuiten beschouwing.

DE VERSCHILLEN IN ARBEIDSKOSTEN
Algemeen
Inprincipe kanvoor alle gewassen het verschil inarbeidsbehoefte
dat samenhangt met devorm en de grootte van dekasworden bepaald
indien over denodige gegevenskanworden beschikt.
Helaas zijn deze gegevens slechts voor eenbeperkt aantal siergewassen
beschikbaar en danmeestal nog zeer onvolledig. Inhet navolgende worden alleen deverschillen inoogsttijden inbeschouwing genomen.Ongetwijfeld zullen ook anderewerkzaamheden verschillen laten zien,die
samenhangenmet vorm en grootte van dekas,maar hierover is teweinig
bekend. Bedacht dient teworden dat deoogst, afhankelijkvanhet gewas,
bij de teelt van snijbloemenbeslag legt op 65%tot 85%van de totale
arbeidsbehoefte.De anderewerkzaamheden vragen dus relatief minder tijd.
Aan tenemenvalt datveelvan dezewerkzaamheden ookminder afhankelijk
zijnvankasvorm en-grootte dan dewerkzaamheden tijdenshet oogsten.
Bij toenemendemechanisatie en automatisering zullenevenwel grotereen rechthoekige kassensteeds meer inhet voordeel komen.De
introductie vannieuwe teelttechnieken zalmeestal ookbeter en goedkoperkunnen inmodern opgezettegrotekassen.Het aanbrengenvanenergieschermenisbijvoorbeeld hierbetermogelijk. Ook de toepassing van
teelt op substraten,wat veel extra transport vraagt,brengt de smalle,
kleine kassennogmeer inhetnadeel.

Rozen
Bij hetbepalen van deverschillen inarbeidskostenwordt uitgegaan
van de teeltvan rozen,waarbij struiken van eenhalf jaarworden geplant en deoogst viermaanden laterbegint.Het eerste jaar levert
ongeveer eenhalve oogst op,het gewasblijft een jaar of zes inproduktie.
Ondanks het feit dat de teeltvankasrozen inNederland ergbelangrijk ismet een omzet van ca.600miljoen gulden ismaarweinigbekend over de arbeidsaanspraken van deze teelt.Verschillen die samenhangenmet devorm en grootte van dekas zijnderhalvemoeilijk te
kwantificeren. Toch ismetbehulp van taaktijden die zijn opgesteld
doorhet LMAG en door gebruik temakenvan gegevens vanhet Proef-

StationteNaaldwijk (ing.A.Hendrix)

getrachtdezeverschillente

kwantificeren.Hierbijwordtaangenomendaterinkassentoteenbreedte
van40m geenmiddenpadaanwezigis,daarbovenwel.Bijbrederekassen
meteenmiddenpad zijnverzamelwagentjesaanwezig,verderzijnergeen
hulpmiddelen.
Detotalearbeidsbehoeftevan 1harozeninvolleproduktiebedraagt
ca.12000uur,waarvanongeveer85%voordeoogstnodigis.Deafvoer
vandegesnedenbloemennaardeschuurgebeurtmeteenwagentjedat400
bloemenperkeermeeneemt.Deproduktiewordt gesteldop225bloemen
pervierkantemeterperjaarenerwordtaangenomendater330keerper
jaarwordtgeoogst.Deteeltgebeurtopbeddenwaarbijerperkapvan
3,2mtweebeddenzijn.Hieruitvolgtdathetaantalbeddenperkas
(B.)gelijkisaandelengtevandekasgedeelddoor 1,6wanneerer
geenmiddenpad is.AlsdekaslengteLisgeldtderhalveB » ^
n

1,6'

Oogst in een kas zonder middenpad
Ineenkaswaargeenmiddenpadaanwezigis,verloopthet transport
naardeschuurdusovereenpaddatbuitendekasligt.Inhetalgemeengaathethierbijomkassendiesmallerdan40meterzijn.
Degeoogsterozenwordenopdearmgelegdenophetbuitenpadopeen
wagentjegedeponeerd.Pervijfkaskappenisdaarvooreendeurnaarbuitenaanwezig.
Devolgendewerkzaamheden zijnonafhankelijkvandekasbreedte.
Degenoemde tijdenzijnontleendaanA.Hendrix:
a.hetomkereninhetwerkpad tussendebedden7c.
r

b.hetwegleggenvande bos

min

geoogsterozenophet looppadlangs

dekasgevel waarlangshetbuitenpad ligt,ditvraagt22c.
c.hetwisselenvanwerkpad 1 8 c .
min
d.hetweeropnemenvandebossenbloemen (telkensvijfbossenper
bundel),hetopladenopeenwagenbuitendekasenhetverplaatsen
vandezewagennaardevolgendedeurvergt intotaal90c..
Dewerkzaamheden genoemdondera,benckomenéénkeerperbed
voor,dewerkzaamheid genoemdonderdslechtséénkeerpervijfkappen.
Voordewerkzaamhedenbijhetoogsten,dieafhankelijkzijnvandekasvorm,geldtnudatdebenodigde tijdperjaaralsvolgtkanworden
weergegeven:

B
T =B x47xN+- x90xN.Hierbijis
n
10

J

T •detotaalbenodigde tijdi ncmin
N =aantalkerendatwordtgeoogst
B »aantalbedden.
L
VerdergeldtdatB « -r—r e n omdatNgelijkgesteldisaan330kunnen
weookschrijven:
T = 11550L.
Dezetijdmoetnogwordenvermeerderdmetdetijddienodigisvoor
het transportnaardeschuurwaardebloemendirectopwaterworden
gezet.Derijsnelheidvandewagentjesbedraagt5kmperuurof 1,2c.
permeter.Degemiddeldafteleggenafstandbedraagt—=—meter.Hierbij
isuitgegaanvaneensitueringvandeschuurinhetmiddenvandezijgevel.Omdatmenheenenterugmoet,wordtdezeafstandtweekeerafgelegd.Debenodigde tijdisdus 1,2x (B+L)c. pervracht.
«
min
Dejaarproduktieperm vanrozenisaleerdergesteldop225stuks.
Hetaantalbloemendatpervrachtwordtvervoerdbedraagt400.
Vooreenkaskandetransporttijd duswordenweergegevenalsvolgt:
225
Transporttijd =-TQQBxLx1,2(B+L)=0,675BL (B+L).
Detotalebenodigde tijdvoorhettransportnaardeschuurenvoorde
eerdervermeldewerkzaamhedenwordtnu (inc.) :
min
Totaletijd=0,675LB (L+B)+ 11550Lc..
min
Vooreenkasmeteenlengtevan 100meneenbreedtevan30mbedraagt
dezetotaaltijd 788uurperhavergelekenmet410uurvooreenvierkantekasvan 1hameteenmiddenpad.Hetverschilbedraagt ca.380uur
perha.Ditlijktopheteerstegezichtveel,maargerelateerdaaneen
totalearbeidsbehoeftevan 12000perha,waarvanca.85%voordeoogst
nodigis,ishettochnietmeerdanca.3%.
Oogst in kassen met middenpad
Desituatievoorbrederekassenmeteenmiddenpadwordtweeranders.
Indeeersteplaats komtereennieuwtijdselementbijnamelijkhet
overstekenvanhetmiddenpad.Hiertegenoverstaatdathetopladenvan
dewagentjesnuveelsnellergaat:menhoeftnietuitdekasende
wagenskunnenvantweekantenwordengeladen.Degemiddeldbenodigde
tijdomhetmiddenpadovertestekenbedraagt4,4c.,ditisbelangrijkminderdandetijddienodigisomvanwerkpad tewisselen.

Het aantalbedden per strekkendemeterkas is indit geval uiteraard
tweekeer zogroot als inkassen zondermiddenpad.Er geldt dusB
Li

Ö78*
Voor deelementen van deoogsttijd die afhankelijk zijnvankasvormen-grootte geldt hier dathet omkeren inhetwerkpad ( 7 c . )
enhetwegleggen vandebundels rozen (22c.vgelijkblijft aanhet
aantalbedden.Het aantalkeren dat gewisseldmoetwordenvanwerkpad
(18c.)endathetmiddepad moetworden overgestoken (4,4c.)is
min
min
gelijk aan slechts dehelft vanhet aantalbedden. Totaalbedraagt de
benodigde tijd voor dezehandelingen derhalveT •BNx(7+22)+

BN

°

n

- Sz- (18+4,4)=40,2BN. n
Degemiddelde afstandwaarover hetwagentjewordtverplaatst
is
8m,wat gelijk
isaan 10bedden.Debenodigde tijdhiervoor
is 35c.
°
s
j
J

m i n

ofperkas 3,5BN.Voorde transporttijd naar deverwerkingsruimte
L

n

225

geldt I « 2 ( T X 1,2 x F x ArïïT^»w a a r b i j F de beteelbare oppervlakte in

meters is.VoorFkunnenwe schrijvenF•LB-2L,derhalve geldt
T -0,67L2B-1,35L2.
Dehalvekasbreedtewordt hierniet inrekening gebracht,omdat bij
situering van deschuurmiddenvoor dekashetmiddenpad direct in
de schuur uitmondt.
De totaalbenodigde tijdT wordt derhalve:
T «40,2BN+3,5BN+0,67L2B-1.35L2ofvoorN-330enB„=7^s
n
n
j
n 0,8
7
Ts=43,7x330xyf^ +0,67L
B
1.35L
=
L(18026
+
0.67L
B
l,35L)c
.
.
U,o
Voor eenvierkante kasvan 1hawordt dit 410uurperjaar.
Eenkasvan 1hamet eenbreedte van slechts 50mvraagt 815uur,wat
ongeveerhet dubbele is.
Bedacht dient teworden dat indepraktijk inveel gevallenverschillende (kleinere)kassenverspreid overdekavelvoorkomen.Dit
kan leiden tot een aanzienlijke toenamevan de transporttijd naar deschuur.
Ook deaan-en aflooptijdenvan de diversewerkzaamheden kunnen in zo'n
gevalvanbelangworden.
ANDERE GEWASSEN
Devraagkomt natuurlijk opwat de invloed isvankassen en grootte
opdearbeidsbehoefte van andere snijbloemen.Volgens dezelfdebronnen
kaneen identiekebenaderingworden gemaaktvoor standaardanjers, fresia's enchrysanten.Dezevier gewassenbestaan ongeveer dehelft van
het totale areaal snijbloemenvan circa 3300ha inNederland.

min

Anjers
Bij de anjerteelt gaathet omeen tweejarig gewaswaarbij invoorennajaarwordt geplant.Bijplanten inapril loopt deoogst vanaugustus totmaart twee jaar later,de oogsttijd is dus 20maanden.Bijplanten inseptember start deoogst eind april enduurt ongeveer 18maanden.
Uitgegaanwordtvan 9maandenoogsttijd per jaar,waarbijpermaand
13keerwordt gesneden.Deopbrengstbedraagt 180bloemenpervierkante
meter per oogstjaar.De oogst-en transporttijdverschillenkomenpraktischovereenmet dievan rozen.Dit ligt ookwel inde lijnderverwachting, daarhet immers ompraktischhetzelfde produkt gaat.Voorde
totale tijdvindenwevoor eenkasmet eenbuitenpad:
T =B x 47xN +B n x 90xN +-J^£ B x L x l , 2 ( B + L ) =
s
n
-Tfi
400
'

x

'

=-p^x47x 117+^x90x 117+| ^ xBxLx 1,2 (B+L)
2
Voorkassenvan3000m meteen lengtevan 100mvindenwe dan344uur
perhectare; vergelekenmet 195uurperhectarevooreenvierkante
kasvan 100bij 100m,waarbij uiteraardweereenmiddenpad aanwezig
is. Inabsolute zin zijn deverschillenbeduidend kleiner danbijrozen,wat samenhangtmet het veelmindervaak oogsten.De totale arbeidsbehoeftevandeze tweejarige teeltverschilt niet zoveelmet die
van rozenenkaneveneens gesteldwordenop circa 12000uurperha
perjaar.
Fresia
Het derde gewas datwordt beschouwd isde fresia.Hierbijkanwordenuitgegaanvan een totale teeltduurvan 30weken, zodatper jaar
1,7 teeltenvoorkomen.De oogstduurwordt gesteld op 5wekenper teelt.
Per jaarbetekent dit 8,5week oogsten à5keer perweek.Erwordt dus
43keer geoogst ineen jaar.Deproduktie pervierkantemeterwordt
gesteld op 200bloemenper jaar.Analoog aan devoorgaande berekeningen
volgt danvoor de totale tijd T vooreenkasvan 30x 100mmet een
buitenpad 64uurof 214uurperha.Voor eenvierkantekasvan 1ha
wordt dit 137uur,derhalve eenverschilvanbijna 100uurperha.De
totalearbeidsbehoeftebij deze teeltbedraagt ongeveer 9000uurper
haper jaar.Zowel absoluut als relatief ishetverschil inarbeidsaanspraken aanzienlijk geringervergelekenmet de teeltvan anjers en
rozen.Dithangt samenmethet veelminder frequent oogsten.
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Chrysant
Eenlaatstegewaswatbeschouwdwordtisdejaarrond-teeltvanchrysanten. Ditgewaswordtvaaknietopwatergezet,watbetekentdatde
gesnedentakkendirectindozenwordengelegdendoormiddelvaneen
stapelwagentjenaardeschuurwordengereden.Pervrachtwordencirca
15dozenmet 16bossenvan5takkenchrysantengetransporteerd.Dit
komtneerop 1200stukspervracht.Deteeltvandezechrysantenduurtca.
IAweken.Hieruitvolgtdatongeveerdrieeneenhalveteeltperjaarvoorkomt.Hetgrootstedeelwordtinéénkeergeoogst.Gaanweervanuitdat
intweekeeralleswordtgeoogst,danbetekentditdatperjaar7keerwordt
geoogst.Verderkanwordenaangenomendatdeopbrengst 135stukspervierkantemeterbedraagt.Voordemeergenoemdekasvan30x100mvolgtdaneen
tijdvan 13uurof47uurperhavergelekenmet 13uurvoordevierkante
kasvan 1ha.
Deverschillenzijnhierveelkleinerdoordatveelmindervaakwordtgeoogsteenookdoordatveelmeerbloemenpervrachtwordengetransporteerd.
Voordeteeltvanjaarrond-chrysantenbedraagtdetotalearbeidsbehoefte
ruim6000uurperhaperjaar.

VERSCHILLENINENERGIEKOSTEN
Alsderde,belangrijkebronvankostenverschillendiesamenhangen
metkasvormen-groottemoetendekostenvanverwarmingwordengenoemd.
Hierbijisalleenherverschilinenergieverliesdatdoordekop-en
zijgevelsoptreedtvanbelang.Dedakoppervlaktevandekasisinalle
gevallenimmersgelijkaandeoppervlakteonderglas.Hetverschilin
beteelbareoppervlakte,watontstaatalsgevolgvanverschillenin
lengte/breedteverhoudingvandekas,isreedsinrekeninggebrachtbij
destichtingskosten.Erwordtbijdeberekeningvandeenergiekosten
weeruitgegaanvangevelsmetdubbelebeglazing.
Verliezenaanenergietredenopdoorstralingendoorconvectie.
Voorstral'xigsverliezengeldtdewetvanStefanBoltzmann
Q«EaT waarbij:Q•stralingsverlies (/m)
o*stralingsconstante (5,67x 10 /m)
E-emmissiecoëfficiënt (voorglas0,94)
T»absolute temperatuur
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Gedurendehetstookseizoenstellenwedetemperatuurvanhetbuitensteglasopgemiddeld5C.Eigenlijk zouhettemperatuurverloopoverhet
gehelestookseizoengeïntegreerdmoetenworden,maaraangeziendetemperatuurverschillenvrijkleinzijntenopzichtevandeabsolutetemperatuurkanwelwordenvolstaanmetdegemiddeldetemperatuur.Ditondanks
hetfeitdatdeabsolutetemperatuurtotdevierdemachtindeformule
voorkomt.Dewerkelijketemperaturenkunnenbovendienvandagtotdag
evenalsvanjaartotjaarooksterkverschillen.Voordeuitstraling
Q

vindenweinditgevalQ =319 /m.
DeinkomendelanggolvigestralingiseveneensgelijkaanEaT,

waarbijgeldtE=CT 2 (C=0,937x 10~ 5 ).
SubstitutievanEgeeftdusvoordeinkomendestraling
Q.=0,937x 10~5x5,67x 10"8T6w /m 2 .Bijeentemperatuurvan5°C
1
w,2
wordtQ.=245/m.Ditgeldtvooreenonbewolktehemel.
Bijaanwezigheidvanbewolkingwordtdeinstralinggroter.Volgens
gegevensvanhetKNMIgeldtvoordezeextrainkomendestralinghet
volgendeverband:
Q=[60(Nt-N h )+ 18Njl .HierbijisN detotalebewolkingenN h
defractiehogebewolking.Wanneerdegehelehemelbedektismethoge
bewolkingkrijgenweQ= 18/m enwanneerdegeheleluchtbedektismet
lagebewolkingwordtdeextrainstralingzelfs60 /m.Feitelijkhebben
wegedurendehetstookseizoentemakenmeteenbedekkingsgraadvan70%,
waarbijcirca40%alshoogen30%alslaagkanwordenaangemerkt.Indit
gevalwordtdeextrainstraling25 /m.Ditgevoegdbijdeeerdergew 2
w 2
vonden245 /m komenweop270 /m.Hetverschiltussenuit-eninstralingisdan319-270=49w /m 2 .
Aangezienechterdekaswandenpraktischvertikaalstaanmoetdezegevondenwaardewordengehalveerd,waardoorhetverliesuitkomtop24wper
vierkantemeterglaswand.
Zoalsvermeldzijnernaastdeverliezendoorstralingookverliezen
doorconvectie.Voordubbelglaszoalsdatwordtgebruiktbijdebouw
vankassenwordteenK-waardeaangehoudenvan2,5 /m K(voorenkelglas
.Qw,2o.
4,8
/m K ) .
Deenergieverliezenalsgevolgvanconvectie0 bedragendan
Q= K x At.HierbijisAthetgemiddeldeverschiltussendetemperatuur
vandeluchtindekasendebuitenlucht.
StellenweAtop 10Cdanvindenwe;0 =25 /m.
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Voorveelbloemendieonderglaswordengeteeld isditeenredelijke
benadering.Eenbelangrijk gewasalsderoos zaleengrotertemperatuurverschilvereisen,maarbijanderegewassenalsbijv.defresia
zalmeteenlagerewaardekunnenwordenvolstaan.
Detotalewarmteverliezendoorstralingenconvectiewordennu
49 /m glaswand.Ookditgegevenisingeld uit tedrukken.Bijeen
3
aardgasprijsvan43centperm ,eenrendement
van 80%eneenstook3 wedevolgendekostenpervierkante
waardevan 32M.J.perm krijgen
meter glaswand. Het aantalstookdagen isgesteld op180.
0,43 x49x 180x24x3600 ,10 ftn . . _
.
,
,
z
—
7
=/12,80pervierkantemeter glaswandvan
0,8 .32x 10
dekop-enzijgevelsmetdubbel glas.
Deoppvervlakte zijgevels is6B.alsBdekasbreedte isende zijgevel3meterhoog is.Deoppervlaktekopgevels is tweemaaldekaslengte
Lvermenigvuldigdmetdegemiddeldehoogtevanhetkopelement (3,4m ) .
De totaleoppervlakte zij-enkopgevels isdus6Bx6,8L. Opdezewijze
kunnendewarmteverliezendoorkop-en zijgevelsweerpervierkante
meterbeteelbareoppervlaktewordenomgerekend.

TOTALEKOSTENVERSCHILLEN
Inonderstaande tabelzijnallegevondenverschillensamengevaten
uitgedrukt inguldenspervierkantemeterbeteelbareoppervlakte.Hierbijisvoorrozenteeltuitgegaanvaneen temperatuurverschil tussende
luchtindekasendebuitenlucht tijdensdestookperiodevan 14C,
voor chrysantenvan 12Cenvoorfresia'senanjersvanresp.7 en8.
Alsarbeidskosten isƒ20,-peruuraangehouden.
Dekostenpostdiedebelangrijksteverschillenoplevertwordtgevormd doordebouwkosten.Daarnakomendeenergiekostenen tenslotte
dearbeidskosten.Datdeverschilleninarbeidskostenbetrekkelijk
geringzijn,hangt samenmethet feitdatdeoogstmetdehand gebeurt
ende transporttijdennaardeschuurklein zijn,omdatverondersteld
isdatdeschuuropdekavelmetdeglasopstandenaanwezigis.
Bijdehierbeschouwdekasafmetingenlopende totaleverschillen
2
bijfresiaop totongeveerƒ6,- perm .(10,67- 4,69).Bijhetmeer
arbeidsintensieve enookveelmeerwarmtebehoeftigegewasrozenisdit2
zelfdeverschilmeer danƒ7,50perm .Ditverschilkangerelateerd
wordenaanhet saldopervierkantemeterperjaar.
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Tabel 1.Overzichtvandeinbeschouwing genomenjaarlijkseverschillen
inexploitatiekostenvoorkassenvanverschillendevormen
2
grootteingld/m bijdeteeltvanenkelegewassen.

Vormengroottevan

dekas

Kostenposten

lOOxlOOm

80x125m

50x200m

30xl00m

Bouwkosten

2,68

2,81

3,62

6,00

6,29

Rostenpad

0,13

0,17

0,27

0,46

0,34

Glasdekbovenpad

0,12

0,15

0,24

-

0,31

Verw.pad (rozen)

0,40

0,50

0,86

Arbeidsk.(rozen)

0,90

1,02

1,46

1,58

1,32

Energiek,(rozen)

1,95

2,03

2,58

4,27

4,55

Totaalrozen

6,18

6,68

9,03

12,31

13,83

Totaalchrysant

5,31

5,69

7,61

10,79

12,58

Totaalanjer

5,02

5,46

7,41

10,40

11,47

Totaalfresia

4,69

5,08

6,81

9,70

10,67

1,02

Voordezegewassenlooptdituiteenvancircaƒ30,-voorchrysanten
enfresia'sviaƒ45,-vooranjerstotcircaƒ50,-voorrozen.De
kostenverschillendieoptredenalsgevolgvanverschilleninvormen
groottevandekassenbedragenderhalve 15à20%vanditsaldo.
Hieruitblijktduidelijkdatdezeverschillenvangrootbelangzijn
voorderendabiliteitvandebedrijven.Bijdebedrijfsuitkomstenvan
delaatstejarenzullenzijinveelgevallenzelfsbepalend zijnvoor
devraagofbedrijfseconomischgezienmetwinstofmetverlieswordt
gewerkt.
Indepraktijkblijktmenvoordezekostenverschillenmeerenmeer
belangstelling tetonen.Eenaanduidinghiervoorisonderandereook
de prijs die voor grondkavels,waarop glasopstanden Rebouwd moetenworden,wordenbetaald.Veelinformatieishieromtrentnietbeschikbaar.Bovendienzijndeprijzennaastdeverkavelingskenmerkenook
afhankelijkvanhetgebied,degrondkwaliteitendeontsluiting.Inhet
ZuidhollandsGlasdistrictblijkenprijsverschillen tussenoptimalekavelsentekleinekavelsmeteenslechtevormvoortekomen,dieoplopen
totƒ100000,-àƒ150000perha.InAlsmeerenomgeving lijkendeze
prijsverschillenwatgeringertezijn,evenalstrouwenshetniveauvan
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40x50m

degrondprijzen. Wordtditprijsverschilvoorgrondvergelekenmetde
hiergevondenjaarlijkseverschilleninexploitatiekostenvancirca
ƒ3,-pervierkantemeter,dankandeconclusiewordengetrokkendatde
optimalekavelszekernognietzijnovergewaardeerd.
Bijdereconstructievanoudeglastuinbouwgebieden staathetcreëren
vankavelsdievoldoendegroot zijn (1,5à2ha)meteenbreedtevan
nietminderdancirca80mdanookterechtvoorop.InAlsmeerisdat
eenheleopgave,omdat40%vandekavelssmallerdan40misennog
geen20%eenbreedtevanmeerdan80meterheeft.Insommigeandere
gebiedenwaarglastuinbouwalvanouderedatumis,kandesituatie
nauwelijksbeterwordengenoemd.
Destructuurindeouderegebiedenmetglastuinbouwverslechtert
ookdoordatvernieuwinguitblijft,vooraljuistdoordeslechteverkaveling.Vernieuwingvanglasopstandenvraagtgroteinvesteringendie
eenbetrekkelijk langeafschrijvingstermijnvragen (15à20jaar).Bij
nieuwbouwwordtdebestaandeverkavelingsstructuurdusweervoorlangeretijdvastgelegd.Bijhetstichtenvannieuweofbijhetvervangen
vanglasopstandenbijbestaandebedrijvenisdaardoordevormende
groottevandekavelssteedsmeerindebelangstelling gekomen,naast
demogelijkheid omaltijdoverwatervangoedekwaliteit involdoende
hoeveelheden tekunnenbeschikken.Gedachtkanookwordenaanhetinbouwenvaneenzekereflexibiliteit,bijvoorbeeld doorbijkavelsmet
glasopstandennoggrondenmeteen (tijdelijke)anderebestemmingbeschikbaartehouden.Desterkeopkomstvandeteeltopsubstratenmaakt
datdegrondkwaliteit alsvestigingsfactorveelminderbelangrijkis
geworden.Hetklimaatenmetnamedelichthoeveelheid inhetvroege
voorjaariswelvangrootbelang.Doorhetgebruikvanenergieschermen,
wataltijdgepaardgaatmet lichtverlies,krijgtookditpuntdelaatstejarenveelaandacht.Hetgebruikvanbuitenschermenzouhetbezwaar
van. lichtverlieskunnenondervangen,evenalsenkeleanderenadelen
verbondenaanhetgebruikvanenergieschermen (onderandereklimaatin
dekas,drupschade).Dekostenvaneendergelijkschermlijkenvoorlopigvooreenpraktische toepassingnogtehoog.
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SAMENVATTING

Inhetvoorgaandeisgetrachteenaantalbelangrijkekostencomponentendoesamenhangenmetdevormendegroottevankassentekwantificeren.
Achtereenvolgens zijnbeschouwddeverschilleninbouwkosten,in
arbeidskosteneninenergiekosten.Hetblijktdatdebouwkostende
grootsteverschillenvertonen,gevolgddoordeenergiekosten.Deverschilleninarbeidskostenzijnveelmindergroot,waarbijbedachtdient
tewordendathieralleendeoogsttijd indebeschouwingisbetrokken.
Doordatdeoogstgrotendeelsinhandwerkgebeurt,legtditbeslagop
hetovergrotedeelvandetotalebenodigdetijd.
Sommeringvandeverschillenlaatziendatdejaarkostensterk toenemennaarmatedekassenkleinerensmallerworden.Afhankelijkvanhet
gewaskunnendezeoplopentotmeerdanƒ 7 , - pervierkantemeterbeteelbareoppervlakteonderglas.Ditgesteldtegenoverdesaldivande
belangrijkstebloemisterijgewassenonderglasvanƒ30,-tot/50,pervierkantemeter,kanwordengeconcludeerd datdegevondenverschillendebedrijfsuitkomstensterkzullenbeïnvloeden.Bijeenbedrijfs2
groottevan 10000m onderglaskanhetverschilinjaarlijkste
exploitatiekostenzelfsoplopentotƒ30000,-,alleenalsgevolgvan
eenmindergunstigevorm.
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