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Voorwoord
Hetrapport datvoor uligtisgemaakt binnenhetproject KasvandeToekomst. Ditproject wordt
uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant&Omgevinginopdracht vanLTONederland enheeft tot doel
onderzoek te doennaar duurzame enconcurrerende Nederlandse Glastuinbouw. Hetisdaarnaastbedoeldomontwikkelingente stimuleren dievernieuwend zijnvoor deglastuinbouwsector. Deresultaten
vanhetproject wordengepresenteerd indevormvaneenpaviljoen KasvandeToekomst opdeFloriade
diein2002 inde Haarlemmermeer wordtgehouden.Hetproject KasvandeToekomst kent devolgende
deelprojecten:
• Kasomhulling- kasconstructie;
• Teeltsystemen,arbeidenmechanisatie;
• Energievoorziening;
• Bedrijfsvoering;
• Ontvochtiging;
• Glastuinbouwgebied.
HetdeelprojectTeeltsystemen,arbeidenmechanisatie waarvanditrapport hetresultaat is,heeft tot
doelte komentot eenvisie opdebedrijfssystemen opdeglastuinbouw inhetjaar 2010.
Eenglastuinbouwbedrijf moetnuenindetoekomst voldoenaanallerleivoorwaarden eneisendiede
marktendemaatschappij stellen.Indatverbandwordtwelgesprokenover hetstrevennaarduurzaamheid.Hierbijkangedachtwordenaandie maatschappelijke onderwerpenwaar ook bedrijveninde
glastuinbouw vroegof laatmeete makenkrijgen.Hetgaatdaarbijnietalleenmeer ommineralen,
gewasbeschermingsmiddelen, energie,afvalenproductkwaliteit, maar ookom arbeidsomstandigheden,
voedselveiligheid,waterkwaliteit, omgevingskwaliteit enzovoorts.
Hetonderzoek isgeleiddoor MareRuijsenMarcelRaaphorst insamenwerking met Simonevan
Woerden,LiesbethNijs,RenévanPaassenenJanNienhuis.HierbijisbinnenPraktijkonderzoek Plant&
OmgevingB.V. dankbaar gebruik gemaaktvandeexpertise vanPeterVermeulen, gewasonderzoekers
endeskundigen over gewasbescherming, kasklimaatenvoeding.Ookde inbrengvantelers endegoede
samenwerking met IMAGenLEIwarenonontbeerlijk omtot dit resultaattekomen.
JanAmmerlaan (lidvandeprojectgroep KasvandeToekomst)

Samenvatting
Inhetproject Glastuinbouwbedrijfssystemen in2010 wordt eenbedrijfseconomische enmilieukundige
beoordeling gemaaktvanverschillende glastuinbouwbedrijven, zoalsdieverwacht wordenin2010 te
functioneren.Deishierbijgericht opde inrichtingvande bedrijven endeinvloed hiervanop deproductie
enophetgebruik vanenergie,gewasbeschermingsmiddelen ennutriënten.
Eerst iseeninventarisatie gedaanvandemogelijke maatregelen dieineenmodernbedrijf in2010 bij
verschillende gewassen kunnenzijningevoerd.Vandegewassen roos,gerbera, lelie,chrysant,
trostomaat, komkommer, paprika enKalanchoë is eensimulatie gemaaktvaneente verwachten
bedrijfssysteem in2010,welkewordtvergeleken metde referentiesituatie van2000.Desimulaties zijn
uitgevoerd metdePPOrekenmodellen Pregas,ECPenhet arbeidsbegrotingsmodel.Voor
bedrijfseconomische beoordelingwordt derentabiliteitsbegroting gebruikt envoor de milieukundige
beoordelingdeLCA-methode.Ookwordendeverbruikenvanenergie,gewasbeschermingsmiddelen en
nutriëntenvergeleken met deAMvB-normenvan2010.
Debelangrijkste algemene resultaten zijn:
Door brandstofcellen meteenhoogelektrisch rendementtoete passeninplaatsvaneenWKKkande
glastuinbouw eenelektriciteitsproducent wordenèngebruik makenvanmeer assimilatiebelichting.Bij
eenbrandstofcel sluitdeverhouding tussendeproductie vanwarmte,elektriciteit enC02 beter aanop
devraagvandemeestebedrijven.
Inde 9%lichtere superglaskas wordt het energie-engewasbeschermingsmiddelenverbruikper eenheid
productvoor eenbelangrijk deelverlaagd door deproductiestijging.Aangezienhet nutriëntenverbruik
vrijwelevenredig ismet deproductie levert productiestijging geenverminderingvanhet
nutriëntenverbruik per eenheid product.
AangeziendeFloridakas geenhogere lichttransmissie heeft dandereferentiekas, heeft deze kasook
geeninvloedopdeproductie.Welwordt het energieverbruik per m2endusook per eenheid product
verlaagd.
Debelangrijkste resultaten per gewas zijnweergegeven inTabela.Bijvergelijkingtussen gewassen
dientrekeningtewordengehoudendatper gewasverschillende uitgangspunten kunnenzijngebruikt. Bij
de lelie zijndegewasbeschermingsmiddelen (GWB)buitenbeschouwing gelatengezienbijde beperkte
enonvolledige beschikbare gegevens.
Tabela-Resultaten vandemilieukundige enbedrijfseconomischebeoordelingpergewas van2010 ten
opzichtevan2000

Roos
Chrysant
Gerbera
Lelie
Trostomaat
Paprika
Komkommer
Kalanchoë

Verschilin
milieu-impact
-25%
-36%

-7%
-15%
-15%

4%
+68%
-35%

AMvB-normengehaaldin 2010?
Energie
GWB
N
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
?
nee
nee
ja
ja
nee
ja
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja

P
nee
ja
nee
nee
ja
ja
ja
nee

Verschilinnetto
bedrijfsresultaat

•f 9,00
ƒ5,40
ƒ3,00
ƒ0,50
ƒ34,90
ƒ3,05
ƒ9,10
ƒ3,60

Roos:
Deextra kostenvoor deFloridakas wordennietvergoed door energiebesparing.
Hetverbruik per m2vanenergie enfosfor zalbijdevoorgestelde configuratie in2010 bovende AMvBnormenliggen.

Eenmobielteeltsysteem is met degestelde uitgangspunten niethaalbaar. Gecombineerd meteen
zogenaamde ministruik teeltwijze iseenproductieverhoging tot 10%nodigomde extra kostente
vergoeden.
Chrysant:
Metdevoorgestelde uitgangspunten zaldechrysant in2010 deAMvB-normenruimschoots halen.Ook
zalhetbedrijfseconomisch resultaatstijgen.
Dechrysantwordt in2010 verondersteld eenhogegraadvanautomatiseringte hebben.Derobosanten
deplantmachinenemendatvoor hetgrootste deelvoor hunrekening.
Lelie:
BijdeleliezullendeAMvB-normenvoor energie ennutriënten metdegebruikte uitgangspunten niet
wordengehaald,ondanksdatdemilieubelasting per eenheidproduct daaltmet 20%.Door degrote
verscheidenheid inhet gewasbeschermingsmiddelenverbruik zijndeze bijde simulatiesvoor lelie buiten
beschouwinggelaten.
Gerbera:
Door (mobiele)belichting,eenlichtere kaseneenmoderntransport-enopslagsysteem wordt 9%meer
productie geleverd.Ook deAMvB-normen(per m2) wordenruimschoots gehaald.Tezamenmet
maatregelenter verminderingvanhetgebruik vanchemische gewasbeschermingsmiddelen enenergie
draagt dit bijaaneen39%lagere milieubelasting per eenheidproduct.
Trostomaat:
Door zware belichtingwordt inde simulatie van2010 60%productiestijging gerealiseerd. Door gebruik
te makenvanbrandstofcellen loopt het energieverbruik niet uitde hand,alwordendeAMvB-normenvoor
energie net nietgehaald.Ookhet nutriëntenverbruik stijgt door deproductiestijging, maar desondanks
wordendeAMvB-normenwelgehaald.
Paprika:
Bijpaprika wordenweinigvernieuwingenverondersteld.Hiermeewordt slechts eenlichte
productiestijging gerealiseerd enwordt de normvoor energie nietgehaald.
Komkommer:
Bijkomkommer ismeer assimilatiebelichting danbijtomaat verondersteld,gecombineerd met
hogedraadsystemenenoogstrobots. Demilieubelasting per m2neemt ondanks hetverminderde verbruik
vangewasbeschermingsmiddelen ietstoe door hethogere energieverbruik.
Kalanchoë:
Doortetelen ineenFloridakas metgebruik vaneenbrandstofcel wordt hetenergieverbruik fors
teruggebracht. Denormenvoor chemische gewasbeschermingsmiddelen enfosfor worden nietgehaald.
Debelangrijkste discussiepunten zijn:
• Erzijngeenautonome ontwikkelingenverondersteld indeproductie ofprijzen.
• Debrandstofcelwordtverondersteld maarliefst 50%elektrisch rendement tebehalen.
• AangeziendeAMvB-normennietdoor allegewassenwordengehaaldzoudenvoor die gewassen
extra innovaties eninvesteringen nodigzijn.
Debelangrijkste conclusies zijn:
• Delichtere kasgeeft veelmeer productie,wateenbeter bedrijfseconomische resultaat geeft.
• Assimilatiebelichting verhoogt hetenergiegebruik per m2enkanhet energiegebruik per eenheid
productverlagen.
• Hetgebruik vaninsectengaas wordt nietterugverdiend door eenvermindering opdegebruikte
gewasbeschermingsmiddelen. Welkunnenmaatschappelijk verantwoordondernemeneneenbetere
beheersbaarheid vandeteelt alsargumentenwordengebruikt ominsectengaas aante schaffen.
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1 INLEIDING
Demaatschappij stelt eisenaanhetverbruik vanenergie enaandebelastingvande natuurlijke
leefomgeving.Ookaandeglastuinbouw inNederlandwordendergelijke eisengesteld.Deze
maatschappelijke eisen zijnverwoord indeIntegrale Milieutaakstelling (IMT)vanhetConvenant
Glastuinbouw enMilieu[Anonymus, 1997].Ditconvenant is innovember 1997 ondertekend door de
overheidenhetgeorganiseerde tuinbouwbedrijfsleven (LTO)enheeft eenlooptijdvan 1995 tot 2010.
Hetvanaf 1998 lopende DLO/PO-programma'Duurzame bedrijfssystemen voor debloemisterijen
glasgroente'vanhetministerie vanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij(LNV)isgericht ophet
ontwerpen vanbedrijfseconomisch haalbare,duurzame bedrijfssystemen.
BinnenhetDLO/PO-programmaishet project 'milieukundige analyse enevaluatievangeïntegreerde
teelt-enbedrijfssystemen indeglastuinbouw"gericht ophet simulerenenbeoordelenvanalternatieve
teelt-enbedrijfssystemenvoor watbetreft degeïntegreerde teeltwijze. Indatkader isaleenrapportage
opgesteldvandehuidige situatie(1997/1998) eneensimulatievan2000voor eenzestalbedrijfstypen
[Ruijset al, 2000].Alsvervolg zijnde activiteiten gericht opteelt-enbedrijfssystemenvoor dewat
langeretermijn(2005-2010).
Ookvanuit deglastuinbouw zijn/worden initiatieven enactiviteiten ontplooid.Eenvandeze activiteiten
betreft hetproject KasvandeToekomst. Ditproject, datdoor LTO-Nederlandvakgroep Glastuinbouw
wordt gecoördineerd,richt zichoptoekomstige glastuinbouw in2010 [Bakker et al, 1998;Ammerlaan,
2000]. Deresultatenvanhetonderzoek voor hetproject KasvandeToekomst zullenworden getoond
tijdens deFloriade van2002. Metbehulpvanfinanciële ondersteuningvanhet project Kasvande
Toekomst wordende activiteitenvanbovenvermeld project versterkt enversneld.Ditvindt plaatsvia
uitvoeringvanhetonderdeel Teeltsystemen, arbeidenmechanisatie", met daarbinnende projecten
"Oogstautomaatvoortrostomaten" [Kollenburg-Crisanet al., 2001], "Optimalisatie vanoogst-en
logistieke processen indeglastuinbouw" [GunawanenAnnevelink,2001] en"Bedrijfskundige
beoordelingvanbedrijfssystemen" (indit rapport).

1.1 Integrale MilieuTaakstelling(IMT)
Inde Integrale MilieuTaakstelling zijnde afspraken opgenomen hoeveelhetverbruik vannutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen enenergie verminderd moetworden,alsmede afsprakenover
afvalproductie enverstoring.
Zoisafgesproken dat hetverbruik vangewasbeschermingsmiddelen voor dedeelsector glasgroente in
2010 met88%verminderd moet zijntenopzichte vande periode 1984-1988.Voor de bloemisterijis
afgesproken dat hetverbruik met 72%gereduceerd moet zijninhetjaar 2010.
Verder isbeschreven datdeglastuinbouw zichtendoelgesteld heeft omin2010 tenopzichte van 1980
eenverbeteringvandeenergie-efficiëntiete bereikenvan65%.Daarnaast wordt gestreefd omin 2010
4%vandeverbruikte energie duurzaam optewekken.
Voor emissiesvanvermestende stoffenwordt gestreefd naar eenreductie van95%in2010 voor fosfor
enstikstof tenopzichte vanhet referentiejaar 1985.
Desectoreisenvoor reductie vanhetverbruik vanenergie,nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
zijnvertaald naar eisenvoor bedrijven(debedrijfstaakstelling). Deze zijnweergegeven ineenAlgemene
MaatregelvanBestuur (AMvB)enzijnopgenomen inhet Handboek Milieumaatregelen Glastuinbouw
[Projectbureau Glastuinbouw enMilieu,2000].
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Omaandemilieueisen uit hetConvenant Glastuinbouw enMilieutevoldoen endeambities uit het project
KasvandeToekomstwaar te maken,zijntoepassingvanmilieubesparendetechnieken enmethoden
alsmede gedragswijzigingen (ziedeelrapport Bedrijfsvoering KasvandeToekomst [VanUffelen, 2001]
opdemeeste bedrijvennoodzakelijk.Tegelijkertijdwordeninnovatieve ontwikkelingen opandere
terreinen meegenomen,welke eenbijdrage kunnenleveren aaneenrendabele enconcurrerende
Nederlandse glastuinbouw.

1.2 Doel
Hetdoelvanhetonderzoek is omdeeffectenvaninnovatieve ontwikkelingen enmilieumaatregelen voor
dewatlangeretermijn(2005-2010) milieukundig enbedrijfseconomisch tebeoordelen.
Devolgende onderzoeksvragen kunnenhierbij geformuleerdworden:
• Welkeinnovatieveontwikkelingen kunnenin2010zijndoorgevoerd?
• Welkemilieumaatregelen wordenverondersteld in2010 gangbaar tezijn?
• Opwelke milieuvelden(energie,nutriënten of chemische gewasbeschermingsmiddelen) kan
milieuwinst behaaldwordeneninwelkemate?
• Kunnenteelten/gewassen voldoen aandevoorlopigeAMvB-normendiegesteld zijnvoor 2010?
• Hoebeïnvloedendeontwikkelingen enmilieumaatregelen hetnetto bedrijfsresultaat?

1.3 Afbakening
Demilieukundige enbedrijfseconomische beoordelingenwordenuitgevoerdvoor deteeltentrostomaat,
komkommer, paprika,roos,chrysant, gerbera, lelieenKalanchoë.Ditzijndebelangrijkste gewassendie
inNederlandgeteeldworden.OokdeFicusis eenbelangrijk potplanten gewas.Deze isindit onderzoek
buitenbeschouwing gelatenaangeziendeze alineenvorige simulatie [Ruijset. al,2000] is opgenomen
ensinds deze simulatie geenbelangrijke nieuweontwikkelingenvoor 2010 wordenverwacht.
Deaandacht richt zichopinnovatieve ontwikkelingen enmilieumaatregelen richting 2010 op
bedrijfsniveau (microniveau). Door clusteringvanbelichtende enniet belichtende bedrijven kunnenenkele
procenten aanenergieworden bespaard.Eerder onderzoek [Vander Knijff et al.,2000] heeft dital
aangetoond endaaromwordt hetindit rapport buitenbeschouwinggelaten.Welwordt bij belichtende
bedrijven aangegeven hoegroot hetwarmte-overschot isdat aanandere bedrijvenzoukunnenworden
geleverd.
Indit onderzoek ligt de aandacht opdezogenaamde 'hardware'vanhetglastuinbouwbedrijf. De
bedrijfsvoering enhetmanagementaspectvallenbuiten hetkader vandit onderzoek enstaancentraalin
het project 'Bedrijfsvoering KasvandeToekomst* [VanUffelen,2001].
Ook resultaten uiteenaantalandere aanverwante projecten binnende KasvandeToekomst worden niet
meegenomen inde bedrijfskundige beoordeling,omdattijdens dit onderzoek nogonvoldoende zicht is
opdeuitkomstvande resultaten uit dezeprojecten.
Hetbetreft devolgende projecten:
• Evaluatie systeemconcepten voor ontvochtigen enenergievoorziening [Raaphorst et al,2001];
• Autonome KlimRobotvoor hetoogstenvantrostomaten enweghalenvanbladeren inkassen
[Kollenburg-Crisanet al,2001];
• Decision support systemfor Investments inAutomation (optimaliseren logistieke proces rond
oogstenvantrostomaten tot aanverwerking) [GunawanenAnnevelink, 2001].
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1.4 Leeswijzer
Inhoofdstuk 2wordt degevolgde werkwijze besproken.Hierinwordentevens dealgemeen gebruikte
uitgangspuntenvoor deonderscheiden bedrijfstypen enpilotgewassen ende milieukundigeen
bedrijfseconomische beoordeling behandeld.Indehoofdstukken 3tot enmet 10wordenvoor de
onderscheiden bedrijfstypenvandepilotgewassen de specifieke uitgangspunten,resultatenen
conclusies beschreven.Hoofdstuk 11behandelt dealgemene discussiepunten enconclusies.Daarna
wordt inhoofdstuk 12afgesloten met deaanbevelingen.
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2 WERKWIJZE ENALGEMENE UITGANGSPUNTEN
Indit hoofdstuk wordt eerst eenoverzicht gegevenvandewerkwijze,waarna de milieukundigeen
bedrijfseconomische beoordelingenworden uitgelegd.Tenslotte worden dealgemene uitgangspunten
vande bedrijfsopzet enmilieumaatregelenvandesimulatie 2010 vastgelegd.Despecifieke
uitgangspunten wordenper gewas indevolgende hoofdstukkenbehandeld.

2.1 Aanpak
Algemene
uitgangspunten

Specifieke
uitgangspunten

Praktijkervaringen

Tomaat
Paprika
Komkommer

''

Roferentiecftuatie

Beoordelingen
Klimaatenenergie
Gewasbescherming

Teeltsysteem

Roos
Chrysant
Gerbera
Lelie

Arbeiden
mechanisatie

Ficus
Kalanchoë

Waterennutriënten

—»

Bedrijfsstructuur en
bedrijfsopzet

Integratie

— •

i

k

"
Simulatie
Productiesimulatie
Energiesimulatie
Arbeidssimulatje

"
Ebenvan
maatschappij
enoverheid

Beoordeling
Milieukundig
Bedrijfseconomisch

Figuur1- Onderzoeksaanpak
Degevolgde aanpak komt overeenmet deaanpak dieisgevolgd indestudievanRuijset al[2000],
getiteld Milieukundige eneconomische analysevangeïntegreerde teelt enbedrijfssystemen.De
volgende stappenwordenonderscheiden:
1. Vaststellen referentiesituatievan 2000.
2. Inventarisatie milieumaatregelen eninnovatieve ontwikkelingen rekening houdendmet
praktijkervaringenw\ deeisendiegesteldwordendoor de maatschappijende overheid.
3. Vaststellen algemene enspecifiekeuitgangspuntenvoor desimulatie van 2010
4. Simulerenproductie,energieverbruik en arbeidsbehoefte
5. Milieukundige enbedrijfseconomische beoordeling
6. Vaststellen conclusies enaanbevelingen

2.1.1 Vaststellen referentiesituatie 2000
Inde studievanRuijset al [2000] isgekekennaar maatregelen dieopde kortetermijn(2000-2002)
toegepast kunnenworden.Deze studie richt zichopmilieumaatregelen eninnovatieve ontwikkelingen op
dewatlangeretermijn(2005-2010).Omheteffect vanlaatstbedoelde maatregelen enontwikkelingente
beoordelenwordenzevergeleken metde milieukundige enbedrijfseconomische prestaties van2000.
Metanderewoordendesimulatie 2000 indestudievanRuijset al. [2000] vormt de referentiesituatie
voor dit onderzoek.
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Inhetproject KasvandeToekomst zijnvoor dedemonstratie opde Floriadein2002 doorLTO
meerdere gewassengeselecteerd,waarvan indit rapport achtworden uitgewerkt:trostomaat,paprika,
komkommer, roos,chrysant, gerbera, lelieenKalanchoë.Voor degewassen paprika, komkommer,
gerbera enleliewordt de referentie (simulatie 2000) apart opgesteld,omdat dezegewassenniet inde
studievanRuijset al.[2000] zijnmeegenomen.

2.1.2 Inventarisatie milieumaatregelen eninnovatieve ontwikkelingen
Door literatuurstudie engesprekken metdeskundigenvanuit onderzoek,voorlichting enpraktijk worden
voor demilieuveldenenergie,gewasbescherming ennutriënten depotentiële maatregelen inkaart
gebracht. Ineerste instantie is dit inalgemene zinuitgevoerd.Daarnawordt per pilotgewas nagegaan
welkevandepotentiële milieumaatregelen inaanmerking kunnenkomenvoor hetteelt-en
bedrijfssysteem voor 2010.
Daarnaast wordt geïnventariseerdwelke andere innovatieve ontwikkelingen indeperiodetot 2010van
hetteelt-enbedrijfssysteem inbeschouwingdienentewordengenomen.Dezeinnovaties kunnen
betrekkinghebbenophetteeltsysteem,teeltmaatregelenenhetlogistieke aspect, maar ookop zaken
diedekasconstructie, deenergievoorziening ende klimatiseringbetreffen.Indatverbandwordende
andere deelprojecten binnendeKasvandeToekomst nauwlettend gevolgd [Ammerlaan,2000].
Bijde keuzevaninnovaties dieworden meegenomen metdesimulaties van2010 wordt nietalleengelet
opdemilieu-impactof debedrijfseconomische rentabiliteit, maar ook op het maatschappelijk
verantwoord ondernemen.Ookde ervaringen bijinnovatieve ondernemingenworden hierin
meegenomen.

2.1.3 Vaststellen uitgangspunten simulatie 2010
Voor de beschrijving ende beoordelingvanteelt-enbedrijfssystemen voor deverschillende
pilotgewassen wordenalgemene uitgangspunten vastgesteldvanonder meer bedrijfsstructuur en
bedrijfsopzet, (kastype,kasbedekkingsmateriaal),energievoorziening, prijsniveaus en-ontwikkelingen,
etc. Daarwaarvoor eenbepaaldpilotgewas uitzondering dienttewordengemaakt, wordt dit bijde
specifieke uitgangspunten meldingvangemaakt.
Watbetreft demilieukundige enbedrijfseconomische beoordelingwordt aangegeven opwelke
uitgangspunten demilieukundige enbedrijfseconomische beoordelingwordt gestoeld.Bovendienwordt
aangegeven opwelkewijze metonzekerheden over bijvoorbeeld investeringsbedragen en
prijsontwikkelingen rekeningwordtgehouden.
Invervolg opde algemene uitgangspuntenwordenvoor ieder pilotgewas de specifieke uitgangspunten
bepaald,welke als basis zullendienenvoor demilieukundige enbedrijfseconomische beoordeling.Het
zwaartepunt vande specifieke uitgangspunten komtte liggenopde inrichtingvande kas.Dithoudtin
dat per pilotgewas eenspecifieke beschrijving zalwordengemaakt vanhetteelt-enbedrijfssysteem.
Devolgende rubrieken zullenaande ordekomen:
bedrijfsstructuur enbedrijfsopzet;
klimaat enenergie;
gewasbescherming;
water ennutriënten;
teeltsysteem;
arbeidenmechanisatie.
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2.1.4 Simuleren productie, energieverbruik enarbeidsbehoefte
Metbehulpvanrekenmodellen kandeinvloedvandeveranderde uitgangspunten opdeproductie,het
energieverbruik ende arbeidsbehoefte wordenbepaald.
Productie
Deveranderingvandeproductie tenopzichte vande referentiesituatie istweeledig bepaald.Voorde
lichtwinst door lichtere kasdekken isdevuistregel aangehouden: 1%meer licht isopjaarbasis 1%meer
productie bijgroente en0,5%meer productie bijbloemen.Dezevuistregel isook aangehouden bijhet
toegenomen gebruik vanassimilatiebelichting inroos engerbera.Deproductieverhoging door
assimilatiebelichting intomaat enkomkommer is berekendmethet ECP-model[Houter &Rijsdijk 1991].
Energieverbruik
Hetenergieverbruik wordt bepaaldmet behulpvanhet rekenmodelPregas [Raaphorst, 1999],welkeaan
dehandvanbedrijfsuitrusting, klimaatinstellingen enbuitenklimaat hetbenodigde energieverbruik kan
berekenen.Debedrijfsuitrusting endeklimaatinstellingen zijngewasafhankelijk. Alsbuitenklimaat ishet
klimaat vanNaaldwijk in 1997 genomen.Ditishetzelfdejaar dat gebruikt isbijhetonderzoek vanRuijs
et. al.[2000].
Arbeidsbehoefte
HetPPOarbeidsbegrotingsmodelvermenigvuldigt detaaktijden metdefrequentie vandeuittevoeren
handelingen.Detaaktijden zijnhierbij afhankelijkvanfactoren alsgewas,teeltsysteemenfrequentie.

2.1.5 Milieukundige enbedrijfseconomische beoordeling
Indemilieukundige beoordeling wordt bepaaldinwelke mate de beoogde milieumaatregelen en
innovatieve ontwikkelingen per pilotgewas bijdragen aande(verminderingvande)milieubelasting.De
milieubeoordeling wordt gebaseerd opdemethodiek vande milieugerichte LevensCyclusAnalyse(LCA).
Inparagraaf 2.2.1wordt nader ingegaanophoedeLCA-methodiek indit onderzoek istoegepast.De
algemene beschrijvingvande methodiek staat inBijlage 1 .
Deverbruikenvandemilieuveldenenergie,nutriënten enchemische gewasbeschermingsmiddelen
wordenvergeleken metde normen die(voorlopig) gesteld zijnindeAMvB(zie paragraaf 2.2.2).
Debedrijfseconomische beoordeling heefttot doelnate gaanwelk perspectief de gezamenlijke
milieumaatregelen eninnovaties hebbenvoor decontinuïteitvanhetteelt-enbedrijfssysteem voor de
onderscheiden pilotgewassen.
Indebedrijfseconomische beoordelingwordt uitgegaanvandemethode vande rentabiliteitsbegroting.
Inparagraaf 2.3 wordt hierop uitgebreider ingegaan.

2.1.6 Vaststellen conclusies enaanbevelingen
Opbasisvande milieukundige enbedrijfseconomische beoordelingwordenconclusies geformuleerden
aanbevelingen gedaanvoor vervolgonderzoek envoorlichting/advisering.
Daarnaastworden aanbevelingen gedaanvoor decommunicatie richting het object Kasvande
Toekomst, datin2002 opdeFloriade zalwordengetoond enwaarvoor in2001 de voorbereidingen
wordengetroffen.
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2.2 Milieukundige beoordeling
Demilieukundige beoordeling gebeurt hoofdzakelijk volgens deLCA-methode zoals indeze paragraaf
beschreven.Daarnaastwordt per gewas enper milieuveld(nutriënten,gewasbeschermingsmiddelen en
energie) bekekeninhoeverre deverbruiksgegevens per gewas aandeAMvB-normenvan2010voldoen.

2.2.1 MethodeLCA
Het doelvandeLCA-analysesis omdeteeltvandegewassenmilieukundigte evalueren.Alsfunctionele
eenheidwordt 1oppervlakte-eenheid(m2)of 1productie-eenheid(stuk of kg)aangehouden.InBijlage 1
wordendemethode ende achtergrondvandeLCA-analyseuitgelegd.Indezeparagraaf wordt uitgelegd
hoeLCAinditonderzoek istoegepast. InFiguur 2wordt deprocesboomvandegewassen
weergegeven alsmede de gehanteerde systeemgrenzen.

Productie en transport
meststoffen

Productie en transport
gewasbeschermingsmiddelen
Productie en transport
Teeltmedia

Productie van aardgas,
elektriciteit en warmte

| Productie kassen, machines
etc (kapitaalgoederen)

Veiling
- - - systeemgrenzen

Figuur2 -Deprocesboom vandegewassenmet degehanteerde systeemgrenzen
Binnende systeemgrenzen vallende emissiesbij:
• de productie vanaardgas,elektriciteit enwarmte voor deproductie entransport vannutriëntenen
gewasbeschermingsmiddelen envoor deteeltvanhet pilotgewas;
• de productie entransport gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten enteeltmedia voor deteeltvan
hetpilotgewas;
• deproductie vankapitaalgoederen (bijv. kassenenmachines)voor deteelt vanhet pilotgewas;
• deteeltvanhetpilotgewas.
Buitende systeemgrenzen vallen deemissiesbij:
• productie vanaardgas, elektriciteit enwarmte voor deproductie vankapitaalgoederen voor deteelt
vanhetpilotgewas;
• transport vankapitaalgoederen voor deteeltvanhetpilotgewas;
• opslag,koelingentransport vanhet product;
• veilingenoverige distributie vanhet product.
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Deemissies vangewasbeschermingsmiddelen zijnmeegenomen indeLCAmetbehulpvande
methodiekvande'Milieumeetlaf [Ruijset al,2000].Conform deMilieumeetlat [Leendertse et al., 1997]
wordt verondersteld dat 100%vandegeëmitteerde hoeveelheden inhetoppervlakte-engrondwater
terechtkomt. Gegevens over emissies diegepaardgaanmetde productie vangewasbeschermingsmiddelenzijnvoor zover bekend nietvoorhanden.Demilieu-impactvan gewasbeschermingsmiddelen
heeft alleen betrekking opdeemissies tijdens hetgebruik vandezemiddelen.Dezeemissies zijn
vastgesteld met behulpvande'Milieumeetlaf [Leendertse et al., 1996].Verder wordt verondersteld dat
degewasbeschermingsmiddelen indeteelt vandegewassenniet metruimtetechnieken toegepast
worden.Gewasbeschermingsmiddelen diemeer dan0,5%bijdragen aanhettotale verbruikvan
werkzame stoffen zijnindemilieukundige analyses meegenomen.Hierdoor isgemiddeld80%tot90%
vandeemissies vangewasbeschermingsmiddelen opgenomen indemilieukundige evaluaties vande
gewassen.
Bijdeduurzame productiemiddelen wordtverondersteld datveelmaterialen(staal,glas) aanheteindvan
delevensduur wordengerecycled.Zijnde materialen niette recyclen,danwordtverondersteld datde
materialenwordenverbrand (met energieterugwinning!).

2.2.2 MethodeAMvB
Deverbruikenvanenergie,chemische gewasbeschermingsmiddelen ennutriëntenwordenvergeleken
metde normendie(voorlopig) gesteld zijnvoor dejaren2000 en2010. Hierbij isbijdeverbruikte
nutriënten indeinventarisatie (zieparagraaf 2.2.3) berekendhoehooghetverbruik isvanstikstof (N)en
fosfaat (P). Bijdechemische gewasbeschermingsmiddelen zijndeverbruikte hoeveelheden omgerekend
naar hoeveelhedenwerkzame stof. Bijhetenergieverbruik isvoor 1m3aardgas 0.035 GJgerekenden
voor 1kWhelektriciteit 0.009 GJ.Bijbelichtende bedrijvenzijndeenergienormenverhoogd meteen
extra module [Projectbureau Glastuinbouw enMilieu,2000].AMvB-normengeldenalleenvoorde
verbruiken ennietvoor deemissies.

2.2.3 Inventarisatie van deinput (LCA enAMvB)
Dataover hetverbruikvanenergie,nutriënten engewasbeschermingsmiddelen voor trostomaat,roos,
chrysant enKalanchoë indereferentiesituatie (2000) zijnovergenomen uit Ruijset al[2000].Voorde
gewassen komkommer, paprika,gerbera, enlelie zijndezegegevens verkregenvanMilieuProject
Sierteelt [MPS,1998 en 1999] enGroeinet [1998 en 1999].Hetnutriëntenverbruik (stikstof (N)en
fosfor (P))bijtrostomaat, komkommer enpaprika isechter gebaseerd opde onderzoeksresultaten van
KippenVandenBos[2000].
Watbetreft nutriënten isbijde LCA-methodedeproductie vanstikstof- enfosformestmeegenomen,
alsmede deemissiesvanstikstof enfosfor, welke zijngerelateerd aandeemissies gegevendoor
NienhuisenDeVreede [1994].Depraktijkgegevens dieverkregen zijnhebbenbetrekking opgemiddelde
gegevens voor alle rassen encultivars. Ditkaneenonnauwkeurigheid tot gevolg hebben,echter voor
verder onderzoek,waarinde relatieve effecten vanbedrijfsstructuren maatregelenen
besparingsmaatregelen bepaaldzullenworden,zaldezeonnauwkeurigheid geen invloedhebbenopde
eventueelbepaalde besparingen.Deinputbestaat naast deduurzame productiemiddelenen
substraatmateriaal uitenergie,nutriënten engewasbeschermingsmiddelen (zieook Figuur 2).De
databestandenvanhetLCA-programmaSimaprobevattengegevens over deemissiesvanmaterialen,
transport enandere processen.Inde analyses iszoveelmogelijk gekozenvoor data die de Nederlandse
situatieweergeven.Dataover hetverbruik vanmaterialenvoor de productie vankapitaalgoederen(o.a.
kassenetc.) enproductiemiddelen als substraat,verwarmingssysteem,watergeefsysteem,waterbassin,
warmwateropslag, schermen,folies,etc.zijnafkomstig uitNienhuis enDeVreede [1994] enMelmanet
al. [1994].
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2.3 Bedrijfseconomische beoordeling
Debedrijfseconomische beoordeling betreft eenvergelijkingvandesimulatie voor 2010 met dievoor
2000 voor deonderscheiden bedrijfstypen enpilotgewassen op bedrijfsniveau(microniveau).
Debedrijfseconomische beoordeling isgebaseerd opeenrentabiliteitsbegroting, waarbij kostenen
opbrengsten opbedrijfseconomische grondslagwordengewaardeerd.Hierbijwordt per gewas het netto
bedrijfsresultaat vandebedrijvenin2010 bepaaldenvergeleken methet netto bedrijfsresultaat
berekendvoor desimulatie 2000 [Ruijs et al, 2000].Hetnetto bedrijfsresultaat wordt berekenddoor het
verschilte nementussenhet saldo(vanopbrengsten entoegerekende kosten)endeniet toegerekende
kosten(duurzameproductiemiddelen, arbeidenalgemeen).
Voor desimulatie 2000 wordenderesultaten uitRuijset al.[2000] gehanteerd.Desimulatie 2000 voor
degewassenkomkommer, paprika,gerbera enlelieontbreekt inRuijset al[2000] enwordt indit
rapport afzonderlijk vastgesteld.
Hiernawordende algemene uitgangspunten aangegeven,waarmee inderentabiliteitsbegroting rekening
isgehouden.Specifieke uitgangspunten voor debedrijfstype eninherente pilotgewassenwordeninde
betreffende hoofdstukken per gewasvermeld.
Saldo
Hetsaldowordt berekendalshetverschiltussendeopbrengsten endetoegerekende kosten.De
opbrengstenwordenberekenduitde productie (kgof stuks) endegemiddeldejaarprijs.Onder
toegerekende kostenwordendekostenverstaan diedirecttoete rekenenzijnaandebetreffende teelt
enevenredig metdeoppervlaktevariëren(nutriënten,gewasbeschermingsmiddelen, energie,enz.).
Voor hetprijspeilvande producten envlottende productiemiddelen (exclusief aardgas)wordt uitgegaan
vanhetprijspeilvoor desimulatie 2000 [Ruijset al,2000].Voor de daarinontbrekende gewassenwordt
uitgegaanvanhetprijspeil uit KWIN2000-2001 [VanWoerdenenBakker, 2000].Erwordt geen
prijsscenario meegenomen.
Deprijsvanaardgas issterk aanveranderingenonderhevig inverbandmetdeaankomende liberalisering
vanaardgasmarkt enhetdaarmee samenhangende Commodity DienstenSysteem(CDS).Bovendienis
dehuidige aardgasprijs sterk gestegen door degestegen oliemarktprijs.
Indit rapportwordt uitgegaanvaneenaardgasprijs van40 ct/m 3 aardgas.
Voor elektriciteit wordt uitgegaanvandehuidigetarievenvoor afname enteruglevering (bij WK
installaties ineigendom).Degehanteerde tarieven zijn 15 et/kWhrespectievelijk 4 et/kWh.
Kostenduurzameproductiemiddelen
Voor de berekeningvande kostenvanduurzame productiemiddelen wordendeinvesteringskosten,
onderhouds-enafschrijvingspercentages uitdeKwantitatieve Informatie voor deglastuinbouw [Van
Woerden enBakker, 2000] aangehouden.Deduurzame productiemiddelen worden lineair afgeschreven
opbasisvandeeconomische levensduur metrestwaarde nul.Meteventuele subsidies wordt geen
rekeninggehouden,omdat hetniet zeker isof deze indetoekomst gehandhaafdblijven.
Dekostenvandegrondbehorentot dievandeduurzame productiemiddelen. Echter, bijde kostenvan
degrondwordengeenafschrijving enonderhoud gerekend.Welwordengemiddelde rentekosten(6,5%)
over degrond berekend.Voor de rentekosten die berekendwordenover deoverige investeringen wordt
eengemiddeld rentepercentage van3,5%aangehouden.Dekosten per m2wordenberekenddoor de
totale afschrijvings-, onderhouds-enrentekostente delendoor detotale oppervlakte glas.
Arbeidskosten
Watbetreft dearbeidsorganisatie wordendezelfde uitgangspunten gehanteerd als inde studie Kansen
voor kassen [Alleblas enMulder, 1997].Afhankelijk vandegekozenbedrijfsgrootte (zieparagraaf 2.4) is
dearbeidsorganisatie samengesteld uit éénondernemer, éénof meer bedrijfsleiders enmeerdere vaste
arbeidskrachten. Deomvangvanlospersoneel iseenresultante vande berekende arbeidsbehoefte en
de invullingvandearbeidsorganisatie enis medeafhankelijk vandebedrijfsgrootte enhetpilotgewas.
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Dearbeidsbehoefte wordt bepaaldaandehandvanbeschikbare taaktijden.Daarwaar taaktijden
ontbrekenwordt dearbeidsbehoefte bepaald aande handpraktijkinformatie engesprekken met
(arbeid)deskundigen [Hendrix enVander Schilden, 1993 enHendrix, 1993].Daarnaast zijnerook
algemene arbeidsurenvoor onder andere overlegenregistratie.
Metbehulpvanuurlonen [VanWoerdenenBakker, 2000] wordende arbeidskosten per m2bedrijf
berekend.
Algemenekosten
Algemene kostenbevatten onder andere kostenvancontributies enabonnementen,autokostenen
verzekeringen.Hetprijspeilvoor dealgemene kostenvoor de simulatie 2000 [VanWoerdenenBakker,
2000] istevens aangehoudenvoor 2010, met anderewoorden prijspeil 2000.
Nettobedrijfsresultaat
Zoalsisaangegevenwordt hetnetto bedrijfsresultaat berekenddoor hetverschilte nementussenhet
saldo vanopbrengstenentoegerekende kostenende niettoegerekende kosten.Inde
bedrijfseconomische analyse zaldeaandacht wordengericht ophetverschil innetto bedrijfsresultaat
vandesimulatie 2010tenopzichte vandesimulatie 2000. Erwordt nietgekekennaarde absolute
niveausvandenetto bedrijfsresultaten inbeide simulaties, maar meer naar derichtingwaarinhetnetto
bedrijfsresultaat zichontwikkelt.

2.4 Bedrijfsopzetenmilieumaatregelen 2010
Demilieumaatregelen eninnovatieve ontwikkelingen dieinaanmerking kunnenkomenvoor het
toekomstige bedrijf wordeninBijlage 6 toegelicht.Voor dealgemene uitgangspunten inzakede
bedrijfsopzet enmilieumaatregelen voor desimulatie 2010 isvanhetvolgende uitgegaan:
Bedrijfsopzet
• Debedrijfsgrootte isafhankelijk vanhetgewas bepaalddoor de interne logistiekeen
verwarmingstechnische beperkingen,zoals ookgedaanis inhetPBGrapport 235 [Ruijset al, 2000]
of hetLEIrapport Kansenvoor kassen [AlleblasenMulder, 1997].Debedrijfsgrootte moet infeite
wordenbeschouwdalsdegrootte vaneenzelfstandige unit. Dewerkelijke bedrijfsgrootte inde
praktijk zaleenveelvoudvandeze unitgrootte kunnenzijn.
• ledere unit heeft eenbedrijfsruimte voor verwerkingvandeproducten op heteigenbedrijf, een
kantine,eenkantoor (inclusief bedrijfs-enprocescomputer) eneenketelhuis.
• Erwordentwee nieuwe kasdekken geanalyseerd.BeidezijnvanhettypeVenlo-kas.
superglaskas: enkelglas,gelijmd,gehardenmet eenenkelzijdige antkeflectiecoating,
eenzijdige doorlopende nokluchting,geïntegreerde gootentralieligger enstrokenfundatie.
Lichttransmissie opgewasniveau(met enzonder scherm):81,5%[JanssenenKool,2000].De
energiebesparing door eenhogere lichtdoorlatendheid bijdit kasdek isindit onderzoek niet
meegenomen,aangezien hetgaat omhooguit 1% energiebesparing opjaarbasis.Van
toepassingvoor degewassentrostomaat*,komkommer, paprika,gerbera,chrysant* enlelie.
• Floridakas:roelozedubbelwandig kanaalplaatvanpolycarbonaat met zigzagstructuur,
tweezijdige doorlopende nokluchting.Lichttransmissie opgewasniveau: 74%(zonder scherm)
en 72%(met scherm).Demomentane energiebesparing vande Floridakas is45%ten opzichte
vaneenkasmetenkelglas [Sonneveld,2000b].Vantoepassingvoor degewassenroos*en
Kalanchoë*.
• Deluchtramenzijnvoorzienvaninsectengaas inverbandmet maatschappelijk verantwoord
ondernemen (zieBijlage6.8). Bijdesuperglaskas isbijde bepalingvande lichttransmissie
aangenomen dat het insectengaas kanworden opgevouwen inhetkalfprofiel endaarmee geenextra
lichtonderschepping veroorzaakt [JanssenenKool,2000].Ookvoor de Floridakaswordt geenextra
lichtonderschepping door hetinsectengaasverondersteld.
• Mede gebaseerd opdehaalbaarheidsstudie KasvandeToekomst [Bakker et al, 1998]
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•
•

•
•

Dekasvoet isgeïsoleerdvolgens GroenLabelKas[Anonymus, 1999a] endegevels zijnvandubbel
glas.
Deenergievoorziening gebeurtvia ketelenwarmtebuffer, met uitzonderingvanbelichtegewassen,
waar eenbrandstofcelwarmte, C02 enelektriciteit levert. Debrandstofcel wordtverondersteld een
elektrisch rendementvan50%eneenthermisch rendement van40%te hebbenopde onderwaarde
(stookwaarde) vanaardgas.Aangenomen wordt dat de brandstofcel in2010, mededoor
ontwikkelingen indeauto-industrie,seriematigzalwordengeproduceerd endatde
investeringskosten opeengelijk niveauzullenliggenals dievaneenWKK[Vegter, 1999a].
Degrootte vanhetwaterbassin isafhankelijkvandewaterbehoefte per categorie gewasvolgens
GroenLabelKas [Anonymus, 1999a].Hetbassinvoorziet 80-90%vandejaarlijkse waterbehoefte.
Despuivandevoedingsoplossing isaangesloten opderiolering.Dezemaatregel leidt niettoteen
verbruiksreductie, maar levertwel eenmilieuwinst doordat niet ophetoppervlaktewater wordt
gespuid.Erwordt eenemissiereductie opnutriënten bereiktvan5tot 10%,afhankelijk vande
kwaliteit vanhet gietwater. Hierwordt bijdebepalingvandemilieu-impact geenrekeningmee
gehouden.

Milieumaatregelen
Veeluitgangspunten voor dete nemenmilieumaatregelen voor 2010 zijngewasafhankelijk. Hieronder
wordende uitgangspunten behandelddievoor alle gewassengelden,gesorteerd opde processen
nutriënten,gewasbescherming, energie enarbeid.
• Hetwater-enmeststofverbruik isbehoefte gerelateerd engekoppeld aandeklimaatregeling.Deze
koppeling geeft 10%besparing ophetwater-ennutriëntenverbruik tenopzichte van2000.Voor de
grondteelten zijnFrequency Domain(FD-)systemen gebruikt, die netalsdein2000 gehanteerde
DAC-systemen30%besparing geventenopzichte vanirrigatiemethoden zonder automatische
terugkoppeling vande bodemvochtigheid(zieBijlage 6.5). Doorverder gebruik te makenvan
modelleringwordt 5%bespaard bijalle gewassen.Metveredeling kandewortelaanmaakvan
.plantenefficiënter verlopen enwordt zodoende 5%ophetfosforverbruik bespaard [Blok, C,2000].
• Naast hetbijdebedrijfsopzet genoemde insectengaaswordt hetverbruikvanchemische
gewasbeschermingsmiddelen in2010 beperkt door:
• biologische bestrijding als uitgangspunt;
chemische gewasbeschermingsmiddelen welke zoveelmogelijk wordenvervangendoor
gewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprong(GNO);
hetlocatiespecifiek enemissiearmtoedienenvan gewasbeschermingsmiddelen;
verbeterde klimaatbeheersing,welke leidttot eenlager fungicidenverbruik.
• Naastde invloedvanhet kasklimaatsysteemopdewatergift, hetnutriëntenverbruik enhet
fungicidenverbruik ishetvoornaamste doelvanhet klimaatsysteem ommet zominmogelijk
energieverbruik eenzohoogmogelijke productie vaneengoede kwaliteitte leveren.Hierbijgeldt
voor allegewassen:
Hetverwarmingssysteem ligt onder indekas,opdat detemperatuur daar waar het nodigisop
peil blijft.Verder isdekasishetverwarmingssysteem zoontworpen datde horizontaleen
verticale temperatuurverdelingoptimaal zijn. Hiervoor zijngeenventilatoren nodig,
leder gewas isvoorzienvaneenscherminstallatie (incl.gevelscherm).De eigenschappen
hiervanzijnafhankelijk vandeeisengesteld door hetgewas.Bijalle belichte gewassenis
bijvoorbeeld eenreflecterend scherm (boven-enzijkant) aanwezigomvoor maatschappelijk
verantwoord ondernemen de lichtuitstoot met minimaal95%te beperken.
Metdeklimaatregeling is hetzowel inhetjaar 2000 mogelijk om(meerdaagse)temperatuurintegratie (incl.weersverwachting) uitte voeren.Verder iser eenvochtregeling op
dauwpunttemperatuur,enwordt de minimumbuisalleenvoor dit doeltoegepast.
Arbeid
• Demeeste ontwikkelingen ophet gebiedvanarbeidenmechanisatie zijnafhankelijk vanhetgewas.
Zowordt In2010 wordt meer aandacht besteedaande arbeidsomstandigheden: Ditheeft met
namebetrekkingopwerkhoogte (bijvoorbeeldhangendegoot bijtomaatenkomkommer).
Klimaatcondities,veiligheid endergelijke zijnnietgekwantificeerd.
• Bijde simulatie vanzowel 2000 als 2010 isnietuitgegaanvanhetcentraalsorteren.
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3.1 Specifieke uitgangspunten
Kas
In2010 wordt uitgegaanvaneenbedrijf van4 hectare [Alleblas enMulder, 1997].Dekasisvoorzien
vaneendubbelkunststofdek (Floridakas). Delichttransmissie isvergelijkbaar metdievanenkelglasdek
(incl. scherm,insectengaas, installaties enz.inde kas).Ditkomt neer opeenlichttransmissie van72%
opgewasniveau.
Teelt-en watergeefsysteem
Inde simulatie 2000 wordenderozenopstellingen geteeld.Voor 2010 is naareendrietal alternatieven
gekeken. Heteerste alternatief ishetzelfde teeltsysteemalsin2000.Alternatief twee iseenmobiel
teeltsysteem mettraditionele struiken,dat in2000 alindepraktijk voorkomt. Hetderde alternatief isde
zogenaamde ministruik opeenmobielsysteem.
Hetmobiele systeem (alternatief twee)wordt altoegepast bijdeteeltvangerbera's. Hierbij staande
gerbera's optransporttabletten diedoor de kasbewegen.Hierdoor kanhetoogstenopeenvaste
werkplek plaatsvinden.Andere voordelenvandeverhogingvandemechanisatiegraadzijn
gewasverzorging,ziektebestrijding, belichtingenbetere ruimtebenutting. Daarnaast kunnenookde
arbeidsomstandigheden verbeterdworden.Verwacht wordt datdoor toepassingvandit systeemhet
oogsten sneller gebeurt door beterewerkhoogte endetijddiemenkwijtwasaanlopentijdens het
oogstenverkortwordt door het bewegenvandetabletten naarde plaatsvanoogstentoe.Voor het
pluizenwordt ookverwacht dat het sneller gaat,vanwege deverbetering vandewerkhoogte.Verder
wordt aangenomen dat hetbewegenvantabletten geeninvloedheeft opdegroei enontwikkelingvan
rozen. Hetoogsten zaldoor éénpersoongebeuren (debreedtevandetablet isdaar ook opafgestemd),
waardoor ergeenafstemmingsverliezenzullenzijn.
Hetwatergeefsysteem is bijhetmobiele systeem aangepast. Tijdens dewatergift wordt het systeem
stilgezet. Detrechters dieop elkecontainer staan,bevindenzichdanonder de afgiftepunten.De
trechter looptvolmetwater,waarna door dewaterdruk dedruppelaars openen.Hetwater loopt inde
goot met substraat.Wanneer dezevolis,loopt de restvanhetwater indegoot daaronder voor
recirculatie.
Hetderde alternatief iseenmobielsysteem met ministruikenwaarnaar bijPraktijkonderzoek Plant&
Omgevinginsamenwerking metdeAutomatiseringscommissie vandelandelijke gewascommissie roos
inAalsmeer onderzoek wordt gedaan.Derozen staan(meteenhogere dichtheid dangemiddeld) opeen
transporttablet. Dezehogere dichtheidis mogelijk, omdat maximaaltwee keer wordt ingebogen.Het
bedrijf bestaat uiteenverwerkingsruimte eneenkasdieverdeeld is invier gedeeltes. Degedeeltes
corresponderen metdefasewaarindestruik zichbevindt, namelijk uitloop,strekkingtot knop zichtbaar,
strekking naknop zichtbaar enrijping.Perdeelverschilt delichtintensiteit, omdatlicht insommigefases
minder rendement heeft. Indeverwerkingsruimte wordt geoogst engesorteerd.Degeoogste rozen
wordenviaeenkettingbaan naar debosautomaatgetransporteerd. Indeverwerkingsruimte ishetook
mogelijk om struikendie"uitfase zijn"wegte nemen.Doelvandit systeem isomde ministruikvanhet
begintot aanheteindsynchroonte houdenomopdie manier binnenvijf dagen alles afteoogsten.
Gedachtwordt dat metdeze manier vanteleneenproductiestijgingvan 10-20%gerealiseerdkan
worden [VanTelgen,2000].Bovendienwordtverwacht dat eenarbeidsbesparing behaaldkanworden
doordat centraal geoogst kanworden enineenbeperkte periode [Hendrix,2000a].
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Substraat
Deskundigenverwachten dat in2010 demeeste rozennogop steenwolwordengeteeld [Wever, 2000;
VanNoort, 2000].Hoewelde laatstejarendeteelt op kokos istoegenomen,isdeverwachting dat dit
niet zaldoorzetten.Telenopperliet enpuimsteen neemt ooktoe,maar demeestetelers blijventochin
steenwoltelenvanwege zekerheid(productie enkwaliteit).
Internelogistiekenoogsten
Opdit momentwordt door eenaantalbedrijven onderzoek gedaannaar het automatisch inhangenvan
rozenindesorteer-/bosmachine, maar demeningen zijnnogalverdeeld.Debelangrijkste vraagis of het
automatisch inhangen luktof niet. Daarnaast bestaat ook nogeenverschilvanmeningover demanier
waaropderozenaangevoerd moetenworden,droogof nat [Vegter, 2000c].
HetIMAGdoet onderzoek naar interne logistiek. Inafwachting vanresultatenvandatonderzoek wordt
dit nognietmeegenomen.Doortoepassing vanhet mobiele systeem komt het mechaniserenvande
oogst sneller binnenbereik.
Energie
In2010 neemtdebelichtingtoe met 5W/m2(65W/m2inplaatsvan60 W/m2).Bijeenhogere
belichtingsintensiteit zouinde Floridakas tevaak eente hogetemperatuur ontstaanenmoet warmte
worden afgelucht. Per nachtwordt eendonkerperiode vanvier uur aangehouden. Energievoorziening
gebeurtvia eenbrandstofcel (rendement elektrisch 50%,thermisch40%).Overtollige elektriciteit wordt
aanhet netverkochttegeneentarief van4 cent per kWh.Hetgasverbruik neemttoe ondanksde
toegepaste besparingsmaatregelen (brandstofcel enafschaffing vanminimumbuis).De
besparingsmaatregelen uitde simulatie 2000 blijventoegepast (temperatuur integratie, isolatie kasvoet
encontrole temperatuurverdeling). Heteffect vandeze maatregelen wordt echter tenietgedaan door de
toenamevande belichtingsintensiteit endoor eenwarmte-overschot.Eenbesparingsmaatregel,waar
weleenbesparingvanwordtverwacht, isaanpassingvanhetklimaatmanagement(4%besparing).Deze
maatregel heeft niet alleenbetrekking op(verminderingvan)hetgasverbruik, maar ook opdefactoren
temperatuur, C02en RV.Dezeworden zoefficiënt mogelijk aangestuurd opbasisvandebehoeftenvan
deplant.
Inde simulatie 2010 isvanwege eenverwacht warmte-overschot geenenergieschermwenselijk. Omde
lichtuitstoot te beperkenwordtweleenreflecterend scherm toegepast.
Gewasbescherming
Watbetreft hetgewasbeschermingsmiddelenverbruikwordt nogsteeds besparingverwacht door
bredere toepassingvanbiologische bestrijding enkennisvermeerdering vandeze manier vanbestrijden.
Insimulatie 2000 is deze maatregel altoegepast.Vandaar dat insimulatie 2010 geen
besparingspercentage wordt aangehouden.Andere mogelijkheden omgewasbeschermingsmiddelen te
besparenwaarvanverwacht wordt dat die insimulatie 2010 toegepast worden,zijngebruikvan
gewasbeschermingsmiddelen vannatuurlijke oorsprong(GNO),nieuwe toedieningstechniek,
detectietechnieken enaangepaste klimaatregeling (zie ookTabel 1).Verder wordt nog insectengaas
toegepast omhet insecticidenverbruik teverminderen.
Tabel1-Besparingenopgewasbeschermingsmiddelenverbruikper maatregelvoorsimulatie
2010 (in %)
Besparingsmaatregel
Besparing(in%)
Insectengaas
11
GNO
29
Detectietechnieken
2
Klimaatregeling
3
Toedieningstechnieken
30
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Nutriënten
Hetnutriëntenverbruik vandesimulatie 2000 voldoet nogniet aandeAMvB-normvan2010.Als
besparingsmaatregelen worden modellering opnutriëntenverbruik, veredeling enintegratie vanvoeding
enklimaattoegepast.Voor recirculerende teelten komt de besparing door modellering uit opongeveer
5%,omdat nogsteeds ophopingvannutriënten inhetrecirculatiewater plaatsvindt. Doorvoedingen
klimaatte integreren kan 10%bespaardworden.Veredeling kaneenbesparing op het fosforverbruik
opleveren(5%).Detotale besparingop stikstofverbruik komt op 15%endebesparingop fosforverbruik

op 19%.
Aangenomenwordt dat het nutriëntenverbruik lineair met deproductie stijgt [KippenVandenBos,
2000].
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Overzichtuitgangspunten
InTabel2 zijnde belangrijkste kenmerken enuitgangspunten vanroos inde simulaties 2000 en 2010
samengevat.
Tabel2- Kenmerken enuitgangspunten vandeteelt vanroosin2000 (referentie)en 2010
(Alternatief1)
2010
2000
Algemeen
Bedrijfsgrootte (ha)
Kasdek
Productie (stuks)
Gemiddelde prijs (//stuk)
Gasverbruik (m3/m2)
Netto elektriciteitsverbruik (kWh/m2)
Nutriëntenverbruik (kgNenP/ha)
Gewasbeschermingsmiddelenverbruik
(kgw.s./ha)
Energie
Scherm
Assimilatiebelichting (W/m2)
Warmteopwekking
Warmte-opslag
Elektriciteitsopwekking
CGylevering
Temperatuurintegratie
Geïsoleerde kasvoet
Optimaletemperatuurverdeling
Aangepaste minimumbuis
Verbetering klimaatmanagement

4

4

Moderntuinbouwglas

Dubbel kunststof

205

209

0,76
79,8
11,5
1200

0,76
81,7
-55,2
1045

280

53

24

230

Isolatie35%

Reflecterend;isolatie35%

60

65

Ketel
Warmtebuffer 100m3/ha
Ketel
Nihil
Nihil
Nihil
n.v.t.
n.v.t.

Brandstofcel
Warmtebuffer 150m3/ha
Brandstofcel
Brandstofcel
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
4%besparing

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
Besparing N/P:10%
Besparing N/P:5%
Besparing P:5%

Gewasbescherming
Insectengaas
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen van
natuurlijke oorsprong(GNO)

n.v.t.
n.v.t.

Aanpassing detectietechnieken

n.v.t.

Aanpassing klimaatregeling
Nieuwe toedieningstechnieken

n.v.t.
n.v.t.

Besparing insecticiden:30%
Besparing bovengrondse
fungiciden:80%eninsecticiden:
10%
Besparing ondergrondse
fungiciden:10%
Besparingfungiciden:10%
Besparing:30%

Teeltsysteem
Groeimedium
Ondersteuning
Water en nutriëntenvoorziening

Steenwol
Stellingen
Druppelaars

Steenwol
Stellingen
Druppelaars

Arbeidenmechanisatie
Robotisering enautomatisering

n.v.t.

n.v.t.

Nutriënten enwatergift
Registratievochttoestand grond
Integratie voeding enklimaat
Modellering nutriëntenverbruik
Veredelingop wortelgroei

WKK
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3.2 Resultaten
Indit hoofdstuk worden de resultaten vande milieukundige enbedrijfseconomische analyse besproken
(resp. 3.2.1 en3.2.3). Daarnaast wordt ook bekeken of de berekende verbruiken natoepassing vande
verschillende besparingsmaatregelen voldoen aandeAMvB-normenvoor 2010 (3.2.2). Deresultaten
(milieukundig enbedrijfseconomisch) hebben betrekking op deteelt vanrozen op stellingen.Daarnaast
zijneconomische berekeningen gedaan aandealternatieven.

3.2.1 Milieukundige analyse
Indeze paragraaf wordt detotale milieu-impactvoor roos inzoweldesimulatie 2000 als 2010
weergegeven (LCA, zieBijlage 1). InFiguur 3wordt de milieu-impact van 1m2belichte rozen inde
simulatie 2000 vergeleken met demilieu-impact inde simulatie 2010. Daaruit blijkt dat, ondanksde
toename inhetenergieverbruik met ruim 5%in2010, demilieu-impact insimulatie 2010 lager is danin
2000 (ruim 25%).Belangrijkste oorzaak hiervan isdeteruglevering vanelektriciteit in2010. Dit blijktvan
grote invloedte zijnop debepalingvande milieubelasting. Debijdrage vanenergie is inde simulatie
2010 welgroter dandiein2000. Doortoepassing vandebesparingsmaatregelen neemt de bijdrage
vangewasbescherming af in2010 vergeleken met 2000.
Wanneer ook rekeningwordt gehouden met detoename inproductie door de intensievere
assimilatiebelichting blijft de milieu-impact inde simulatie 2010 (uiteraard) ook lager daninde simulatie
2000 (Figuur4).
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F/guur3-Milieu-impactvan1m rozenteeltinde
simulaties2000 en 2010

•

Figuur4-Milieu-impactvan deteelt van 1roos
indesimulaties2000 en 2010

InBijlage 5wordt voor roos inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage isvandeverschillende inputs aande
totale impact vanhet gewas inde simulatie 2010.

3.2.2 AMvB
Indeze paragraaf worden de berekende verbruiken vanenergie, nutriënten engewasbeschermingsmiddelenvergeleken met deAMvB-normen.InFiguur 5 is dit grafischweergegeven.

27

