Demonstratie eb/vloed broei van tulp op het bedrijf
van de Fa. Gebr. Smak
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Inleiding

Vannuit het project systeeminnovaties is het demonstratieproject “Verhoging energie-efficientie
door het eb/vloed systeem in tulpenbroei “ inhoudelijk ondersteund. De doelstelling van dit
demonstratieproject is tulpenbroeiers de werking van het eb/vloed systeem te demonstreren,
energiebesparingen en investeringen voor te berekenen, en de benodigde kennis over te dragen
om het systeem op bedrijfsniveau operationeel te maken. Doelgroep zijn alle tulpenbroeiers
(ongeveer 900 bedrijven), broeiers van andere bolgewassen en sierteeltbedrijven die eventueel
geïnteresseerd in tulpenbroei.
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Uitvoering en verloop

Op het bedrijf Fa. Gebr. Smak zijn gegevens verzameld over het energieverbruik in de twee
voorafgaande broeiseizoenen (2002/2003 en 2003/2004) en mbt. de voor het eb/vloed systeem
relevante investeringen. Deze gegevens zijn verwerkt in 2 posters en dito handouts (zie bijlagen):
1)
Laagste kostprijs met eb/vloed broei
2)
Hoogste energie-efficientie met eb/vloed broei
Deze zijn opgesteld in de infohoek.
Samen met de gebroeders Smak is de rondleidingsroute vastgesteld, inclusief de relevante
“stoppunten” met begeleidende info-bordjes en te demonstreren handelingen in chronologische
volgorde:
•
opplanten op de holland-hydra tray,
•
tray’s in de tabletten plaatsten,
•
afvullen van de tabletten,
•
het met de lift stapelen van de tabletten in de bewortelingsruimte
•
het ontstapelen en de kas inhalen van de tabletten
•
het oogsten
•
het bossen
De infohoek werd in de boshal ingericht. De demonstratiedagen zijn gehouden op de vrijdagen 10
december 2004 en 21 januari, 25 februari, 1 april en 13 mei 2005. Daarnaast konden
studiegroepen e.d. gebruik maken van de mogelijk om een rondleiding aan te vragen.
Om de doelgroep op de hoogte te stellen van het demonstratieproject zijn strooifolders verspreid
(op de Hortifair en de Mechanisatiebeurs) en een 5-tal advertenties geplaatst in het vakblad
Bloembollenvisie (nrs. 50, 54, 56, 58 en 60).
De uitvoer verliep vlot, maar vroeg veel inzet van de medewerkers om het bedrijf tijdens de
opendagen draaiende te houden.
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Resultaten

De demonstratiedagen en de rondleidingen zijn bezocht door ongeveer 500 personen, zie tabel.
De bezoekers van waren in meerderheid broeiers en hun medewerkers (50-75 bedrijven), maar
ook handelaren/exporteurs, toeleveringsbedrijven, en buitenlandse bedrijven (Canada, de VS,
Japan, China, Noorwegen en Duitsland).
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De reacties van de bezoekende broeiers waren kritisch doch positief. Dat het eb/vloed systeem
vele voordelen heeft (lichter en schoner werk, energiezuiniger, efficienter met ruimte en
productiemiddelen omgaan, etc. etc.) is makkelijk in te zien. Moeilijker is het om de rentabiliteit op
het eigen bedrijf in te schatten.
Geschat wordt dat rond de 25 bedrijven overwegen op termijn op het eb/vloed systeem over te
stappen. Van 1 bedrijf is bekend dat het voor het volgende broeiseizoen zal zijn overgestapt.
Het project heeft er toe bijgedragen dat het eb/vloed systeem sectorbreed wordt gezien als het
systeem van de toekomst, ook voor andere bolgewassen (hyacint, iris, narcis). De Landelijke
Commissie Tulp van LTO-Groeiservice heeft eb/vloed broei als thema voor het jaar 2006
uitgekozen.

Bijlage 1:

Bijlage 2:

