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Koen Tierens

Diffuus glas in de tomatenteelt
enteelt
Plaats van samenkomst was het
et tomatenbedrijf dat Koen
Lauwerysen samen met
uitbaat.
et Lucc Beirinkcx in Merksplas
Merksp
M
Vanuit een langetermijnvisie
rmijnvisie kwamen Koen en Luc samen tot
een investering in
compartiment
van
n twee fasen. Een eerste
ee
c
11 ha met conventioneel
gebouwd in 2008 en een
ventioneel
ntioneel glas werd gebo
tweede van 9 ha
De keuze voor het
a met diffuus glas
g in 2011.
2
nieuwe glastype kwam
met de teeltvoorwam er door
doo contacten
con
lichter en het feit dat de eerste onderzoeksresultaten van deze
technologie toen actueell waren.
Vooral de overweging dat de
wa
wetgeving of marktsituaties geen invloed hebben op het
rendement van dergelijke investering, gaf de doorslag voor
deze toen nog erg nieuwe technologie. Dit maakt het risico
immers heel beperkt. Dat ligt heel anders voor investeringen
in nieuwe energiebronnen gaf Koen aan. Sinds hij bijna 20 jaar
geleden begon als tomatenteler passeerden omwille van
rendabiliteit al vier energiebronnen de revue. Daar staat
tegenover dat hij vandaag alleen maar meer overtuigd is van
de aanvankelijk berekende terugverdientijd op de investering
in diffuus glas. Ondanks een meerkost die al snel opliep tot
ruim 10 euro per m2, zou in de tomatenteelt een realistische
terugverdientijd ongeveer acht jaar zijn. Cruciaal bij dit alles is
wel de snelle evolutie van nieuwe types diffuus glas in
combinatie met antireʗectiecoatings (AR). Koen raadde dan
ook meermaals aan om, vooraleer de stap te zetten, zeker

met zoveel mogelijk deskundigen te praten! En maak goede
afspraken. Koen vertelde daarbij over de metingen die op de
bouwwerf en na levering van het glas plaatsvonden. Het gaat
immers om een investering voor de volgende 15 tot 20 jaar.
Onderzoek in Wageningen
Nieves Garcia, onderzoekster van Wageningen UR glastuinbouw toonde resultaten van diffuus glas bij verschillende
teelten waaronder snijroos en potanthurium. De algemene
uitgangspositie daarbij was dat diffuus licht in de serre zorgt
voor een milder en homogener klimaat. Er is nauwelijks
schaduw door de constructie of gewassen en ook veel minder
puntbelasting van licht. Daardoor moet ook in sierteeltgewassen die algemeen veel minder licht verdragen dan glasgroenten, toch minder geschermd worden. Hieruit volgt dat meer
zonlicht in de serre komt waardoor verwacht wordt dat
energie kan bespaard worden en dat andere groeisnelheden
haalbaar zijn. Ook werd gekeken naar mogelijke knopverbranding bij snijrozen. De resultaten tonen aan dat er wel degelijk
een positief effect is op het vermijden van knopverbranding.
Toch blijven schermen nodig om knopverbranding te voorkomen. Wel kon de lichtdrempel voor het starten van de
scherming hoger worden ingesteld. Tegelijk tonen de proeven
dat een hogere gewasopbrengst omwille van meer takken kon
gehaald worden. De resultaten van meeropbrengst zijn lager
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Een marktoverzicht over technologie voor diffuus licht
Zeg niet zomaar “diffuus glas of licht”. Dat is na deze studienamiddag wel duidelijk geworden voor de aanwezigen. Er zijn
niet alleen bijzonder veel combinaties mogelijk met diffuus
glas en AR coatings, maar diffuus licht kan ook bekomen
worden door speciale krijtsoorten of met speciʖek schermdoek. Bert Schamp, coördinator van de adviesdienst klimaatregeling van het PCS, bracht een overzicht van eigenschappen, kostprijs en mogelijke terugverdientijden gebaseerd op
de huidige kennis uit proefonderzoek en de praktijk. Blijkt dat
zeker voor de sierteelt verder onderzoek naar haalbare
terugverdientijden nodig is. Ook worden er vandaag weinig
nieuwe serres gebouwd. Daardoor is verder onderzoek naar
krijt zeker wenselijk want krijt is niet altijd gewenst en gepast
(denk aan de donkere dagen) en levert algemeen veel lichtverlies op. Bij schermdoek, dat diffuus licht kan genereren, zijn
deze nadelen veel lager en zou een terugverdientijd van acht
jaar haalbaar kunnen zijn. Ook met diffuus glas zijn er
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dan in een meerlagig gewas zoals bijvoorbeeld komkommer.
Het onderzoek naar mogelijke energiebesparing bij minder
schermen werd ook opgezet in potplanten zoals anthurium en
bromelia. Vaststellingen tonen aan dat een hogere lichtsom en
een rustiger klimaat onder diffuus licht kunnen leiden tot een
gelijke tot betere plantkwaliteit omwille van hogere zijscheutvorming. Potanthurium kon op 16 in plaats van 22 weken
marktklaar zijn zonder bladverbranding! Tegelijk werd ook
energie bespaard. Meer onderzoek is zeker nodig, maar nu al
brengen deze resultaten heel wat siertelers in beweging.
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DATUM

LOCATIE

ONDERWERP
NDE

CODE

05 dec 2012

GEEL

Ladingzekering
Ladingz
cat. C

GLZ1

07 feb 2013

G
GEEL

EHBO-initiatie Transport

GEH1

20 dec 2012

DENDERMON
DENDERMONDE

EHBO-initiatie Transport

DEH1

21 feb 2013

DENDERMO
DENDERMONDE

Ladingzekering cat. C

DLZ1

12 dec 2012

ROESELARE

Ladingzekering cat. C

RLZ1

27 feb 2013

ROESELARE

EHBO-initiatie Transport

REH1

(*) VRIJGESTELD?
Voor het transporteren van eigen goederen en materieel (ook producten) geldt een
vrijstelling voor zover de bestuurder geen beroepsmatige chauffeur is. Meer info
over dit onderwerp vind je op www.boerenbond.be.

KOSTPRIJS
Wij bieden je de kans om jouw opleidingstraject
te starten, tegen een voordeeltarief speciaal voor
Boerenbondleden!
De prijs per dag bedraagt 130 euro (incl. btw). Wie
meteen 2 opleidingsdagen bestelt, betaalt slechts
240 euro (incl. btw).

INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je via het NCBL op 016 28 61 11 of
per mail aan ncbl@boerenbond.be of via jouw consulent. Vermeld bij de inschrijving de juiste naam
van de deelnemer(s), de code van de opleiding(en),
het exacte facturatieadres en btw-nummer.

PRAKTISCH
De opleidingen duren steeds van 8.30 tot 16.30
uur (inclusief broodjesmaaltijd).

Diestsevest 40 t 3000 Leuven
Tel. +32 (0)16 28 61 10
Fax +32 (0)16 28 61 19
ncbl@boerenbond.be

131753BT1245

Vanaf 10 september 2016 moet elke chauffeur
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eur rijbewijs C (*)
(* vijfjaarlijks
vijfjaar
nascholing gevolgd hebben om in orde te zijn met de vakbekwaamheid.
Dit komt
vvakbekwaam
overeen met een jaarlijkse opleiding
eiding van 7 uur. Wacht niet
n tot het (bijna) te laat is,
maar plan beter 1 dag opleiding
kost én de tijdsbesteding.
ding perr jaar. Zo spreid je de k

