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Kassenc omplex
Het onde rzoekscomplex in Bleiswijk bestaat grofwe g uit
twee de len. In het eerste deel staa n a chttie n ka ssen van
e lk 24 vie rkante me ter. De ze worden gebruikt om
intera ctie s tussen planten en onder andere virusse n e n
insecte n te onderzoe ken. In acht andere compa rtime nten
va n iede r 96 m2, wordt onderzoek gedaa n na ar gewasse n
die worden blootge steld aan ee n hoge schimmel- of
insecte ndruk. De Vries: “De ze kasse n grenze n niet a an de
re st, om verspreiding van zie kten en plagen te voorkomen.”
Het a nde re deel van het kasse ncomplex ligt e en stukje
ve rderop en besta at ook we er uit ve rschillende onderdelen.
Zo zijn er twa alf afde linge n va n 24 m2 die allema al
ge conditionee rd zijn. Hier kan onder
da glichtomsta ndigheden geva riee rd worde n me t ee n
tempera tuurstrap. Daa rachter liggen totaal veertig
a fdelingen van ie der 144 m2. Hier worden de grotere
ge wasproeve n ge daan met groenten, bloemen en
potpla nten. Al de ze afdelinge n grenze n a an een corridor
va n wa aruit de technie k wordt geregeld. Dat is ee n
pluspunt in vergelij king met de proe fkassen in Naaldwij k e n
Aa lsme er waar alle techniek in de afdelingen zelf staa t. Ook
is op het PPO-terrein 3.000 m2 grond gerese rveerd voor de
uitwerking va n de ontwerpwedstrijd ‘Ka s a ls ene rgiebron’.
Hie rbij kunnen partijen ide eën insture n voor e en
e nergie ne utrale of energie le verende kas. Hoogste ns drie
hiervan worden in Bleiswijk ge bouwd a ls
de monstratiemodel.
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Nog e en kleine zeve nhonde rd he ipalen te
gaan en dan is he t funda ment gelegd
voor de nie uwe onderzoekska ssen voor
de gla stuinbouw van Praktijkonde rzoek
Pla nt & Omgeving (PPO), onde rdeel van
Wageninge n UR. De PPO-loca tie
vervangt de locaties in Aa lsme er en
Naa ldwijk. Het nieuwe complex met ka ssen, bedrij fsgebouw
e n ka ntoor komt op e en perceel van bijna zes hectare .
“Hie rop komt ruim 7.000 vierka nte meter kas”, zegt Ja n
Willem de Vrie s, bouwmeester van de loca tie . PPO is nog in
ge sprek met drie verschillende pa rtij en, waaronde r DLV
Facet, die we llicht ook op het PPO-te rre in gaa n bouwe n.
“Wa nt, we hebben de ambitie om van de locatie ee n
‘ke nnisstraa t’ te make n”, zegt Ruud van den Bulk,
interim-manager PPO Glastuinbouw.
De Bleiswijkse locatie moe t hét ke nnispla tform voor de
glastuinbouw worden. Hie rtoe zoude n zich er bedrij ven
moete n ve stige n die de resultaten van de PPO- proe ven
kunnen la ten doorstromen na ar de praktijk. “Je kunt dan
de nken aan adviesbureau’s, onderwijsinstellinge n, ma ar
bijvoorbe eld ook glastuinbouwbedrijven die de zake n die wij
he bben onderzocht onder praktijkomstandighe den toetsen”,
a ldus De Vries. Da t la atste is hard nodig, wa nt he t
onde rzoek in de glastuinbouw he eft de laatste j aren
be hoorlijk aa n vierkante mete rs glas moeten inleveren. Vier
j aar gelede n had de se ctor met onde rzoekslocaties in Horst,
Klaziena veen, Aalsmeer en Naaldwij k nog 6,5 hecta re gla s.
M et stra ks allee n Bleiswij k loopt da t te rug naa r 7.200
vierkante mete r. Daar bove nop komen nog we l de
onde rzoekska ssen die in Wa geningen sta an bij Plant
Rese arch International (PRI) e n bij Wageningen
Universiteit; tota al onge veer éé n he ctare.
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In Bleiswijk verrijzen de nieuwe onderzoekskassen
van PPO-glastuinbouw. Vorige week ging de eerste
paal van het complex de grond in. Met 7.000
vierkante meter kas voor onderzoek doet de sector
wel een stapje terug. Een hechtere samenwerking
met de praktijk moet dat deels goedmaken.
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