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Fresh Vision zoekt groei in intensivering

Belichting en hogedraad maken kom k

Huub (links) en Pieter van den Homberg: “We hebben gekozen voor intensivering in plaats van voor schaalvergroting. Ons bedrijf is nu voorzien van
hogedraad met een hijsbare gewasdraad, vier rijen per tralie en ruim de helft is belicht.”

Komkommertelers die vooruit willen, schalen hun bedrijf op. Dat hoeft echter
niet. De gebroeders Van den Homberg uit het Limburgse America kozen voor

ook in een extra WKK. Op dit moment
zijn daar nog geen plannen voor, vooral
omdat de kans groot is dat die investering
een warmteoverschot oplevert.

intensivering op krap 5 ha. Voor hogedraadteelt, drie teelten per jaar en ruim
Hypermodern

de helft belicht.
T E K S T E N B E E L D : M A R C VA N D E R S T E R R E N

Een komkommerbedrijf van krap 5 ha is
groot genoeg, vinden de gebroeders
Pieter en Huub van den Homberg uit
America. Daarmee willen ze echter niks
zeggen over de ideale bedrijfsgrootte.
“Dat is voor iedereen persoonlijk”, vindt
Pieter. “Om te groeien zouden wij het
bedrijf moeten verplaatsen. Maar wij vinden dat niet nodig.”

Intensiveren of uitbreiden
In 2006 braken de gebroeders 4,8 ha aan
glas af om het bedrijf helemaal opnieuw
op te bouwen. Het bedrijf bestond uit verschillende delen, een groot deel ouder
dan 20 jaar en een klein gedeelte zelfs
ouder dan 25 jaar. In eerste instantie zouden ze 3,3 ha afbreken en een ander deel
ophogen. Maar vooral de kosten van dat
ophogen bleken in verhouding erg hoog.
Er werd nog lang gerekend aan verschil-

lende opties. Ze kozen voor intensivering
in plaats van voor schaalvergroting.
Hogedraad over de gehele oppervlakte,
met een hijsbare gewasdraad zodat ze
alleen stamkomkommers oogsten. Vier in
plaats van vijf rijen per tralie en 2,7 ha
belichting. De installatie zou daarom
toch overal vervangen moeten worden.
Tot begin vorig jaar wisten de gebroeders
nog niet welke optie ze zouden kiezen.
Uiteindelijk werd het de meest rigoureuze oplossing: de hele glasopstand werd bij
een sloper ondergebracht, waarna de
gebroeders een compleet nieuwe kas met
een goothoogte van 6 meter konden
opbouwen.
“We hebben een WKK van Essent, die kan
niet meer aan dan 2,7 hectare”, verklaart
Pieter. Om de totale oppervlakte te belichten zouden de gebroeders niet alleen
moeten investeren in extra lampen, maar
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Eigenlijk zouden op 14 december vorig
jaar de eerste planten in de kas komen.
Het werd 21 december. Maar Fresh Vision
is dan ook een compleet nieuw, hypermodern bedrijf. Met drie teelten per jaar verloopt de teelt nu zeer intensief. Al moeten
ze het zien te redden met een minder
innovatief scherm dan van tevoren
beoogd.
Het totaalplan voorzag in een hogedraad
met belichting, zodat het klaar was voor
de toekomst. In dit concept past een ACLscherm uitstekend. Sterker nog: het plan
was hier volledig op gericht. Maar vanwege de technische problemen is het nooit
uitgevoerd. De gebroeders willen er niet
over uitweiden, maar technisch is het
schermdoek niet in orde. Juridisch is de
zaak afgehandeld. De rail die al in de kas
hangt, wordt momenteel gedemonteerd
en verwijderd.
Er komt een traditioneel schermdoek.
Een Revolux-doek dat 99 procent verduistert. Dit betekent 3% lichtverlies in
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plaats van de beoogde 0,5%. Om de lichtverliezen zo veel mogelijk te beperken,
zijn zoveel mogelijk leidingen en ook de
lampen onder het traliewerk verwerkt.

Spaanse komkommers
Bij elke tralie, boven elke teeltgoot, hangt
een 600-watt-lamp van Hortilux. “Daarmee
halen we een betere verdeling dan met
lampen van 1000 watt”, meent Pieter. De
7.200 lux zijn niet bedoeld om jaarrond te
kunnen telen. “In de winter valt toch niet
te concurreren tegen de Spaanse komkommers”, zegt Huub. De lampen dienen
slechts om de teelt te vervroegen.
En dat gaat uitstekend. Ze zijn vroeger op
de markt met komkommers met een
hoog vruchtgewicht. “De kostprijs ligt
bijna 20 cent hoger”, weet Pieter. “En dat
moet het gewas wel op kunnen brengen.
En dat lukt.” Zijn broer pakt het schema
erbij. Na drie weken, kwamen al 3 komkommers/m2 van het gewas, na 7 weken al
5. Allemaal vruchten met een gewicht
van 420 gram. “We hebben volop veertigers. En die leverden zeker in het begin
van het afgelopen seizoen genoeg op om
die kostprijs goed te maken”, weet Huub.

Lampen gefaseerd aan en uit
Maar vanzelf gaat het allemaal niet.
Meteen in het begin kregen ze te maken
met slappe planten. “Schimmels”, weet
Huub. Een collega-tuinder met belichte
komkommers had hetzelfde probleem.
Maar dat wil nog niet zeggen dat het door
de belichting komt.” Pieter vindt het nog
te vroeg om die conclusie te trekken.
Toch denkt zijn broer Huub wel dat de

Om verspreiding van het bontvirus door het gewas
te verminderen laten de gebroeders bij de derde
teelt de hogedraad even links liggen, de planten zijn
op de traditionele manier bevestigd.

De 7.200 lux zijn niet bedoeld om jaarrond te kunnen telen. De lampen dienen slechts om de teelt
te vervroegen.
intensieve belichting invloed heeft op de
waterhuishouding in de plant. “Daar klopt
ergens iets niet”, meent hij. ’s Morgens
wanneer de lampen aangaan stijgt de planttemperatuur te snel en ’s avonds als de
lampen ineens uitgaan, blijven de wortels
nog even actief. “De kleine vruchtjes van
50 tot 100 gram zijn ’s morgens wel eens
nat”, heeft Huub gemerkt. “Wellicht moeten we de lampen dus gefaseerd aan- en
uitdoen, zodat we een meer geleidelijke
overgang krijgen.”

Bontvirus
Vanwege de slappe planten is de eerste
teelt al begin april geruimd. Op 6 april
kwamen de nieuwe planten. Die zijn
alleen in het begin even belicht. Meer om
het gewas te sturen, dan om de opbrengst
te verhogen. In augustus werd de derde
teelt geplant. Die draait momenteel op
traditionele wijze. “Bontvirus”, verklaart
Huub. “In plaats van alleen stamkomkommers te oogsten, hebben we de kop
omgehangen naar de volgende haak. We
laten de ranken groeien om zo de verspreiding van het virus door werk in het
gewas te verminderen.”
Dankzij de hoge draad en zeker dankzij
de belichting, zit het gewas sneller in de
vruchten. Daarmee maakt het de extra
teeltwisseling ruimschoots goed. Ook de
onbelichte kas heeft er het eerste jaar
drie teelten opzitten. De eerste aanplant
kwam op 17 januari, de tweede op 25 mei
en de derde op 11 augustus.

“Met slechts twee teelten moet je erg je
best doen alles vrij van ziekten te houden”,
weet Huub. Maar het grootste voordeel
van drie teelten is dat je het aantal planten per vierkante meter kunt aanpassen
aan het groeiseizoen.
Bij de eerste teelt lieten ze bij één op de
drie stengels een scheut doorgroeien. Zo
kwamen ze op 2,35 stengels/m2. De tweede teelt kwam zelfs op 2,7 stengels/m2.
“Dat was teveel”, heeft Huub gemerkt.
Volgend jaar worden dat er 2,5. In de laatste teelt was 1,75 stengels/m2 genoeg. “In
vier rijen hebben we het met 2,1 geprobeerd, maar dat was toch te veel voor die
periode.”
De intensieve komkommerteelt houdt de
bedrijfsvoering wel spannend. Drie teelten is eigenlijk niet ideaal, erkennen de
gebroeders. “Met twee teelten is uiteindelijk, onder de streep, meer over te houden”, meent Pieter. “Maar met vaker
opnieuw planten gaat alles wel een stuk
gemakkelijker.”
De gebroeders Van den Homberg kozen voor
drie teelten per jaar aan de hogedraad en een
vervroeging van het seizoen door een groot
deel te belichten. Drie weken na het planten
leveren ze al volop veertigers, maar het belichten lijkt ook negatieve effecten te hebben op
de plant.
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