Vloer & Verharding

In opdracht van Oriental Bonsai Center komt in Bleiswijk een 16.000 m2 grote etagekas
van 10 meter hoog. Op 4,5 meter hoogte is een tweede vloer aangelegd voor het telen
van bonsai-boompjes. Op de vloer op de begane grond wordt lucky bamboo gekweekt die
zeer weinig licht nodig heeft.

Kas met etage voor
bonsai-boompjes

De etagekas voor de productie van bonsai (eerste etage) en lucky bamboo (begane grond)

Oriental Bonsai Center (OBC) in
Bleiswijk houdt zich sinds tien jaar
bezig met het importeren en exporteren van Chinese, Koreaanse en
Japanse bonsai-boompjes. Tien tot zestien weken blijven de boompjes op het
bedrijf, waarna het product via de veiling zijn weg vindt over heel Europa.
De handelskwekerij heeft vijf hoofdsoorten en ruim twintig subsoorten in
de kas staan. Samen is dat goed voor
200.000 boompjes die buiten of binnen gehouden kunnen worden.
De huidige kas dateert uit 1997 en heeft
een oppervlakte van 8.800 m2. De omzet
kent een gestage groei. Dat is de reden
dat de handelskwekerij op 100 m
afstand van het huidige bedrijf een kas
laat bouwen met twee teeltlagen. De
breedkapkas heeft daardoor een totale
oppervlakte van 32.000 m2. Een tweede
teeltlaag is mogelijk door op de begane
grond lucky bamboo te telen. Deze plant

heeft weinig licht nodig. Lucky bamboo
volstaat met slechts 10 tot 15 % licht.
De nieuwe kas is een breedkapkas die als
kenmerk heeft de grote overspanning
van 9,60 m bij een spantafstand van
4,5 m. Dit type heeft een doorgaande
nokluchting. Doorgaande glasroeden
worden tussen goot en luchtraam
gemonteerd en tussen de roede worden
zogenaamde steunregels geplaatst. Hierdoor wordt een vierzijdige glasoplegging
gecreëerd, waarbij de glasbladen in de
roede worden gelegd, afgedicht met een
kunststof profiel. Zowel de bonsai als de
lucky bamboo staan in containers.
De gevels zijn uitgerust met kunststofplaten. Deze hebben een hoge lichtdoorlatendheid en zijn isolerend. Aan de
achter- en zijwanden zijn de platen
bevestigd. De verhouding prijskwaliteit
en de isolerende eigenschappen van de
platen zijn gunstig.

AGRABETON

| 4|

nummer 4 - 2005

BEGANE GROND
De kas van 200 bij 100 m is volledig
onderheid. Er zijn voor de kapconstructie houten palen gebruikt met een
betonnen opzetstuk van 2 m. Aan de
voorzijde van de kas bevinden zich twee
laaddocks: één voor drie en de ander
voor vijf vrachtauto’s. Onder het kleine
laaddock zijn 83 betonpalen aangebracht, onder het grote laaddock zijn
144 betonpalen geheid en onder het
kantoor staan 88 heipalen.
De vloer in de kas heeft vloerverwarming en is in een aantal compartimenten gestort. De dikte van de kasvloer is
10 cm, die van het magazijn 20 cm en
in de verwerkingsruimte is de vloer
18 cm dik. De verwerkingsruimte biedt
plaats aan 80 containers. Het kantoor is
met prefab beton gerealiseerd. De kasvloer heeft sterkteklasse B25, met
milieuklasse 2 en 5a. De strenge milieuklasse 5a stelt al zulke eisen aan het
betonmengsel, dat het bereiken van
sterkteklasse B35 zeer waarschijnlijk is.
(zie Agrabeton, 1995-1, C.R Braam,
themanummer Duurzaamheid)
Van de begane grond van 16.000 m2 is
een totale oppervlakte van 2.000 m2
voor kantoren, verwerkingsruimte en
‘uitslaapruimte’. In deze laatste komen
de boompjes en planten het eerst te
staan nadat ze uit het Verre Oosten in
ons land zijn aangekomen.
Een corridor is over de hele lengte van
de kas aangebracht (zie onderdeel hefkranen). Deze loopt tot de nok door.
De kas telt drie compartimenten voor
het opkweken van lucky bamboo en één
kleiner compartiment voor de opslag.
Voor de kas is een prefab betonnen kelder aangebracht van 30 m3. De kelder
doet dienst als buffertank. Vandaar
wordt het overtollige water geloosd op
het riool. Er is een afschot per tracé
van 12,60 x 4,5 m. Het afschot is licht
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Doorsnede van de etagekas

De etagekas met op de achtergrond een Venlokas

bollend, waardoor het overtollige water
naar de afvoergoten loopt. Deze zijn aan
weerszijden van de containers aangebracht en vandaar gaat het water naar de
kelder (opvangbassin).
EERSTE VERDIEPING
De eerste etage ligt op 4,5 m hoogte.
Tussen de begane grond en de eerste
etage, bevindt zich geen vloer, maar is
volledig gescheiden door gaas.
De bovenste verdieping bestaat uit zes
compartimenten die vol staan met bonsai. De bonsai staan in containers van
ieder 3,6 m bij 1,60 m die rusten op
kokers. Tussen de containers bevinden
zich looppaden, gemaakt van ijzeren
roosters van 30 bij 60 cm. Per kap –

voor- en achterzijde – zijn twee roosters
aangebracht. Het totaal aantal kappen
bedraagt 15.
De containers rusten op stalen goten.
Iedere container heeft een zelfstandig
werkend wateropzet- en waterafvoersysteem via goten. De watergift gebeurt in
de bovenlaag. Als één van de containers
leeg is, kunnen de containers die verder
in de rij staan nog water ontvangen. De
weg naar de container is dan automatisch afgekoppeld. De watergift is stuurbaar per tracé en per kap.
Op deze verdieping bevindt zich stuurverwarming en daar heeft de kweker de
mogelijkheid een dekrolscherm aan te
brengen als de temperatuur in de kas te
hoog wordt. De temperatuur in de kas
ligt tussen de 16ºC en 21ºC.

HEFKRANEN
Zeven overheadkranen verzorgen het
transport. In de corridor hangt één
kraan die de containers in de bovenlaag
of de begane grond kan plaatsen. Handmatig transport vindt daardoor niet
meer plaats. De kranen op de bovenste
verdieping kunnen de containers zowel
in de lengte- als de breedterichting verplaatsen. Vandaar kan de hoofdkraan de
containers verplaatsen naar de begane
grond. De opdrachten naar de kraan
komen via een computer en gaan 24 uur
per dag door.
Een geperforeerd looprooster van 40 cm
is aangebracht bij de gevels en de corridor.
Met het geautomatiseerde kranensysteem is 25 % minder arbeid nodig.
In oktober is de oplevering gepland.
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