PCS INVESTEERT IN INNOVATIEVE
ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR VOOR
DE SIERTEELTSECTOR
Het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen wil via een ambitieus investeringsproject haar
onderzoeksinfrastructuur vernieuwen met 4.770 m² nieuwe proefserres en een modern gebouw
van 650 m², waarin de nieuwste energiezuinige en innovatieve technologieën worden toegepast,
als voorbeeld en inspiratie voor de sierteeltbedrijven.
Bruno Gobin - Willy De Geest

Met de geplande investering wil het
PCS zijn rol als katalysator van innovatie blijven vervullen door nieuwe conFHSWHQHQWHFKQRORJLHQDIWHWRHWVHQ
op hun praktijkwaarde en hun toepasbaarheid te demonstreren aan de
telers. Als toegankelijk kenniscentrum
met een sterk netwerk van Vlaamse
en internationale onderzoeksinstellingen ondersteunt het PCS zo ook in
de toekomst de sierteeltbedrijven in
hun economische ontwikkeling met
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Begin juni werden op het PCS de
concrete investeringsplannen voor de
vernieuwing van de onderzoeksinfrastructuur voorgesteld aan bestuursleden en voorzitters van de technische
comités van het PCS, de voorzitters
van AVBS en de pers. Dit gebeurde in
aanwezigheid van Vlaams minister
Joke Schauvliege en Oost-Vlaams
gedeputeerde Alexander Vercamer.
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toekomstgerichte, innovatieve en
duurzame oplossingen.
Samen met de telerswerkgroep mikt
KHW3&6RSLQQRYDWLHYHWHFKQRORJLHQ
die de nood aan kostbare grondstoffen
zoals energie en water reduceren en
de uitstoot van o.a. CO2 en stikstof
minimaliseren. De proefserres voor
praktijkonderzoek zullen worden
uitgerust met haalbare technieken
in functie van de investeringsmogelijkheden op praktijkbedrijven.
Deze innovaties worden toegepast in
proefserres die moeten toelaten de
onderzoeksvragen van de sierteeltsector te beantwoorden in thema’s zoals
energie, gewasbescherming, bemesting, teelttechniek, assortiment en
innovatie.
De proef- en demonstratieserres
worden ook zeer pragmatisch geconcipieerd. Ze zullen sterk modulair zijn
zodat ze gevat kan ingespeeld worden
op constante evoluties. Ze moeten
PDZPD[LPDDOVWXXUEDDUHQʗH[LEHO
zijn voor de toepassing van nieuwe
technieken. Zo zullen ondermeer
onderzoek rond meerlagenteelt, het
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gebruik van plantensensoren en het
teeltconcept ‘Plant factory’ verder
worden ontwikkeld. Kortom, PCS wil
een voorloper zijn op het gebied van
innovatieve en duurzame technieken
zodat deze kunnen worden aangeboden op het moment dat de sector
er klaar voor is. Vandaar ook dat het
centrum groot belang hecht aan zijn
voorbeeldfunctie die zich ook zal
uiten in het gebouwencomplex waar
bijvoorbeeld veel aandacht zal zijn
YRRUHQHUJLHHIʖFLQWLHHQJURHQLQGH
werkomgeving. Groene wanden zijn
daar een voorbeeld van.
Ambitieus project
We kunnen met de investeringsplannen in Destelbergen in ieder geval
spreken van een ambitieus project.
De investeringskost voor serres en
gebouwen bedraagt 5,7 mln euro.
‘De provincie ondersteunt dit project
ʖQDQFLHHOPHWɩ9ODDQGHUHQ
stelde al een eerste schijf van 930.000
€ ter beschikking en in mei werd een
tweede oproep gelanceerd waarin we
Vlaanderen 50% voor het resterende
dossier vragen’, zegt PCS-voorzitter
Sander Vercamer.

Als primeur gaf Minister Schauvliege
in haar wederwoord te kennen dat het
tweede voorliggende investeringsdossier een positief advies kreeg vanuit
het VLIF en zal worden goedgekeurd.
De Minister benadrukte met deze
steun ook het streven van de Vlaamse
regering dat Vlaanderen verder moet
investeren in nieuwe technologie,
essentieel voor onze toekomst. Ook de
sierteeltsector maakt daar essentieel
onderdeel van uit.
Een laatste deel van het budget
wordt aangevraagd bij Europa, en de
plannen zijn om rond de jaarwisseling te kunnen starten met de eerste
steenlegging van het gebouw, zegt
Sander Vercamer. De nieuwbouw van
GHVHUUHV]DOVWDUWHQQDGH)ORUDOLQ
2016, zodat de sector nog geholpen
kan worden met het conditioneren van
GHSODQWHQYRRUGH]H)ORUDOLQQ
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