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Ontwikkelingsdagen voor Tuinbouwtechniek *
21 en 22 november 1956 (I)

In dit nummer:
Inleiding (eerste ontwikkelingsdag) - dr. ir. E. W. B.
van den Muijzenberg
Centralisatie van ketelhuizen - P. A. Spoelstra
In hoeverre is automatisering bij de kasteelten moge
lijk? - ir. G. H. Germing

Inleiding
Dr. ir. E. W. B. van den Muijzenberg

Op deze eerste ontwikkelingsdag zal vooral aan
dacht worden geschonken aan het centraliseren van
de ketelhuizen op de stookbedrijven. Door het In
stituut voor Tuinbouwtechniek zijn reeds vele ad
viezen gegeven over dit onderwerp. Voorts zijn
plannen ontworpen voor „warmtebedrijven" die
een groot aantal tuinderijen in een bepaalde streek
van warmte kunnen voorzien. De zeer hoge investe
ringskosten aan deze projecten verbonden, hebben
tot dusver weliswaar de uitvoering vertraagd, doch
in de toekomst zal men hun ontwikkeling zeker
niet kunnen tegenhouden. De omvang van deze
projecten en de invloed die zij zullen hebben op de
structuur van de tuinbouwbedrijven, maken het ge
wenst en zelfs noodzakelijk, reeds thans met deze
toekomstplannen rekening te houden.
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In de volgende nummers:
De verrolbare bak - G. M. J. Versleijen, Forumbespre
king: In welke richting zal de kassenbouw zich ont
wikkelen?, Inleiding (tweede ontwikkelingsdag) - dr.
ir. E. W. B. van den Muijzenberg, Machinaal poten en
planten - C. Wegenaar, De lier in de Nederlandse tuin
bouw - ir. G. P. Wiersema, Machinaal oogsten van bolen wortelgewassen - J. A. Veerman, Forumbespreking:
Grondbewerking en bodemverzorging.

In de tuinbouw worden hoge bedragen geïnvesteerd.
Voor de glastuinbouw en de bloembollenteelt zelfs
wel van f 25.000 tot f 40.000 per man. Op ver
scheidene bedrijven worden deze bedragen nog
overschreden. Deze hoge investeringen zijn nood
zakelijk om doelmatig te kunnen mechaniseren en
daardoor niet alleen een hoge produktie per ha,
doch tevens een hogere produktie per man-uur te
verkrijgen.
Uit de rapporten van het L.E.I. blijkt dat de grotere
bedrijven in het algemeen een beter rendement ge
ven dan de kleinere. Dit kan ten dele toegeschreven
worden aan de doelmatiger en moderner inrichting,
anderzijds aan de betere bedrijfsleiding.
Het vraagstuk aan welke kas men de voorkeur moet
geven, aan een dure solide kas of aan een goedkoop,
groter of sneller af te schrijven warenhuis, vormt de
laatste tijd een punt van bespreking. Dit vraagstuk
wordt in een forumbespreking behandeld.
* Door plaatsgebrek moet een deel van het verslag van
de eerste dag blijven overstaan tot het aprilnummer.
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Centralisatie van ketelhuizen
P. A. Spoelstra

Op tuinbouwbedrijven met verwarmde kassen kun
nen de kosten van verwarming tot ca 30 % van de
totale bedrijfskosten bedragen. Het is daarom de
moeite waard, en zelfs noodzakelijk, na te gaan hoe
op de verwarmingskosten kan worden bespaard.
Het ligt daarbij voor de hand de mogelijkheden tot
besparing te gaan zoeken in de posten brandstof en
arbeidsloon, daar deze verreweg het grootste aan
deel in de verwarmingskosten hebben. Om het
brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden, moet
het totale thermisch rendement van de verwar
mingsinstallatie zo hoog mogelijk zijn. Het begrip
totaal rendement kan met behulp van afb. 1 worden
verduidelijkt.
^
vereiste nuttige warmte in de kassen
De verhouding:
in de brandstof aanwezige warmte
is het totale thermisch rendement en dit dient zo
hoog mogelijk te zijn.

verliezen met rookgassen
M

verliezen met transportleidingen
aanpassingsverliezen

Afb. 1. De in brandstof aanwezige warmte en de ver
liezen die bij het stoken optreden. (A = in brandstof
aanwezige warmte, B = aan ketelwater afgegeven
warmte, C = nuttige warmte in kassen)

^
aan ketelwater afgegeven warmte
De verhouding:
in de brandstof aanwezige warmte
is het zogenaamde ketelrendement.
Om het ketelrendement zo gunstig mogelijk te doen
zijn, zullen we dus de onvermijdelijke verliezen zo
veel mogelijk moeten beperken, terwijl daarnaast
voor het verkrijgen van een goed totaal rendement
de verliezen in transportleidingen en aanpassings
verliezen moeten worden beperkt.
Om een hoog ketelrendement te bereiken, dienen in
het algemeen relatief kostbare voorzieningen te wor
den getroffen. Hiermede komen we aan het punt
„centralisatie van ketelhuizen", want het zal duide
lijk zijn dat de totale kosten voor deze voorzieningen

Afb. 2. Schema van bedrijf met drie ketelhuizen
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III
II
I
Alleen oude
Nieuw ketelhuis,
Nieuw ketelhuis,
ketels vervangen schoorsteen, Schot schoorsteen, auto
door nieuwe
se ketel, autom.
matische kooksoliestookinrichting, ketel, afstandslei
stroomaggregaat,
dingen, circulatiemengregeling, af
pomp, benzine
standsleidingen,
motor, kolentranscirculatiepomp
portband

IV
Nieuw ketelhuis,
schoorsteen, Schot
se ketel, (handstoken; kolen
f vet), afstands
leidingen, circu
latiepomp, benzine
motor

ƒ 18 000

ƒ 39 990

ƒ 29 540

ƒ 23 740

Rente + afschrijving
Brandstof + elektriciteit
Bediening
Onderhoud

ƒ 1 332
ƒ 13 000
ƒ 1 800
ƒ
250

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3 742
8 200
150
400

ƒ 2 261
ƒ 11 700
ƒ
450
ƒ
200

ƒ 1 727
ƒ 11000
ƒ 1 800
ƒ
75

Totaal

ƒ 16 382

ƒ 12 492

ƒ 14 611

ƒ 14 602

Investeringen
Jaarlijkse exploitatiekosten

(Prijspeil investeringen en brandstoffen november 1956)

bij kleine eenheden (meer ketelhuizen) hoger zijn
dan bij grote eenheden (één centraal ketelhuis).
Dit is geen nieuws, want in de industrie is men reeds
eerder tot deze conclusie gekomen. Een kleine gas
fabriek en een kleine elektrische centrale zijn niet
rendabel.
Mogelijkheden ter verhoging van het ketelrende
ment dienen te worden gezocht in automatisering
van de stookinrichting voor de vaste of vloeibare
brandstof. Automatisering betekent tevens een be
langrijke besparing op het arbeidsloon doordat
menselijke bediening geheel of gedeeltelijk over
bodig wordt.
Alvorens tot centralisatie van ketelhuizen over te
gaan, zal men zich o.a. moeten afvragen:
Wat is de beste plaats van het ketelhuis?
Welke ketel en welke stookinrichting (olie, kolen
of kooks) is het meest geschikt?
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Hoe zullen de transportleidingen worden gemon
teerd?
Het is niet mogelijk hier voor alle omstandigheden
de beste oplossing te geven. Daarom wordt vol
staan met een karakteristiek voorbeeld (zie afb. 2).
Voorbeeld van centralisatie van ketelhuizen

Uitgegaan wordt van een bedrijf met 3600 m2
stookkassen voor vroege tomatenteelt. Het bedrijf
heeft drie ketelhuizen met kelders (natuurlijke cir
culatie). In elk van deze ketelhuizen is een leden
ketel voor kooks aanwezig met een capaciteit van
±235 000 kcal/uur. De ketels zijn in slechte con
ditie en niet bedrijfszeker. Het brandstofverbruik
bedraagt ca 160 ton per jaar.
De vraag is nu: Moeten de ketels worden vervangen
door nieuwe ledenketels met gebruikmaking van de
nog in redelijke staat verkerende ketelhuizen en
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Afb. 3. Schema van hetzelfde bedrijf met centraal
ketelhuis

schoorstenen, of is het voordeliger een nieuw cen
traal ketelhuis te bouwen met een moderne instal
latie, afstandsleidingen en circulatiepompen?
In nevenstaande tabel zijn vier mogelijkheden
met elkaar vergeleken. Alleen de eindcijfers voor
investering en exploitatie zijn vermeld.
Afstandsleidingen

Op stookbedrijven met warenhuizen zal het veelal
mogelijk zijn de afstandsleidingen door de waren
huizen te leggen. Deze oplossing verdient de voor
keur wegens de lagere montage- en isolatiekosten.
Uiteraard kunnen de afstandsleidingen ook buiten
de kas, hetzij boven of in de grond worden gemon
teerd. Zeer goede technische oplossingen zijn hier
voor aan te geven, doch deze zijn duurder. Een en
ander hangt ook af van de plaatselijke omstandig
heden. Er moet terdege worden gelet op mogelijke
expansie van deze leidingen. Vooral de isolatie moet
serieus worden uitgevoerd, wil men een hoog totaal
rendement bereiken.

goede automatische stookinrichting behoeven de
aanpassingsverliezen slechts zeer gering te zijn. Een
oliestookinrichting is in dit opzicht al zeer gunstig.
Wat de traagheid van de verwarmingspijpen betreft,
zijn pijpen met kleine diameter door hun veel gerin
gere waterinhoud ver in het voordeel boven pijpen
met grote diameter.
Bij een snelle aanpassing van de warmteafgifte kun
nen de automatische temperatuurregelinstallatie be
ter hun functie verrichten, waardoor nog meer op
de brandstofkosten kan worden bespaard.
Samenvatting

Ondanks hoge investeringskosten kan het voordelig
zijn tot centralisatie van ketelhuizen op een stookbedrijf over te gaan. Moderne stookinstallaties,
afstandsleidingen en dunne-pijpverwarming met
pompcirculatie kunnen een grote besparing aan ar
beid en brandstofkosten geven.
Discussie

Vraag: Is een bedrijf dat tot centralisatie van ketel
huizen overgaat, bij tegenslag (moeilijkheden bij de
brandstofvoorziening e.d.) niet erg kwetsbaar?
Antwoord: Van te voren dient men voldoende vei
ligheidsmaatregelen te nemen. Men schaft b.v. ke
tels aan, waarin men verschillende brandstoffen kan
stoken; voor het geval de ketel mocht uitvallen, kan
men zorgen een noodstroomaggregaat met benzine
motor ter beschikking te hebben. Wanneer boven
dien stalen ketels worden aangeschaft, is de kans op
ongelukken niet groot. Goed onderhoud is echter
belangrijk.
Vraag: Indien men tot centralisatie overgaat, dient

Aanpassingsverliezen

men veelal ook veranderingen in het inwendige van
de kas aan te brengen, waarmee soms hoge onkosten
gemoeid zijn.

Aanpassingsverliezen ontstaan doordat de warmteproduktie niet snel genoeg kan worden aangepast
aan de warmtevraag in de kassen en door de te
grote traagheid van de verwarmingspijpen. Bij een

Antwoord: Dit is juist, maar er staat tegenover dat
de exploitatie op den duur toch goedkoper is. Op
verschillende plaatsen gaat men dan ook tot cen
tralisatie over.
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In hoeverre is automatisering bij de
kasteelten mogelijk?
Ir. G. H. Germing
Bij het streven naar verlaging van de arbeidskosten
en het verhogen van de produktie per arbeidskracht
speelt de automatisering een belangrijke rol. Het
is niet eenvoudig het verschil aan te geven tussen
automatisering en mechanisatie. In beide gevallen
gaat het erom bepaalde menselijke handelingen door
machines en regeltoestellen te doen overnemen. Aan
de hand van een aantal voorbeelden zal worden na
gegaan in hoeverre menselijke arbeid in de glastuin
bouw kan worden vervangen.
Automatische temperatuurregeling

Een typisch voorbeeld van een ontwikkeling in de
bedoelde richting zien we bij het verwarmen van
kassen en gebouwen.
In zijn eenvoudigste vorm gebeurt dit met handgestookte kolenketels; behalve de ervaring van de
tuinder geeft ook de thermometer aanwijzingen om
trent de mate waarin gestookt moet worden. Bij het
verwarmen kan de menselijke arbeid worden be
perkt b.v. door gebruikmaking van een schroefstoker of een oliebrander. Deze toestellen kunnen
elektrisch worden bediend door in de kas opgestelde
thermostaten of contactthermometers, die ervoor
zorgen dat de temperatuur, waarop zij zijn ingesteld
automatisch wordt gehandhaafd. Deze methode van
verwarmen kan zodanig door beveiligingen worden
geperfectioneerd, dat bij eventuele storingen of de
fecten aan de regelapparatuur de warmtevoorzie
ning niet uitvalt, en dus bevriezingsgevaar wordt
uitgesloten. We hebben dan een vrijwel volledige
automatisering bereikt.
Dit voorbeeld leert ons twee belangrijke dingen:
le. dat automatische regeling eerst mogelijk is en
zin heeft, als er tevens zodanig gemechaniseerd is
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dat geen menselijke bediening meer nodig is. Zo
heeft een thermostaat in de kas geen nut als er niet
tevens een inrichting is waardoor de warmtetoevoer
gemakkelijk kan worden bediend b.v. via een motor
klep of oliebrander;
2e. dat er bij gebruik van regeltoestellen evenzeer
vakmanschap van de tuinder vereist wordt, aange
zien er zich bij de teelt onvoorziene omstandig
heden kunnen voordoen. Het blijft steeds nodig de
teeltmaatregelen (dus ook de temperatuur) aan te
passen aan de groei van de planten.
Automatisering bij het luchten

Behalve de verwarming is de ventilatie een belang
rijk hulpmiddel bij de regeling van het kasklimaat.
Door het openen van de luchtramen verkrijgt men
een versterkte uitwisseling tussen de kaslucht en de
buitenlucht. Hierdoor kan de temperatuur binnen
de kas worden verlaagd aangezien de buitenlucht
vrijwel steeds kouder is dan de kaslucht. Ook is de
luchtvochtigheid door ventileren te regelen: in het
algemeen zal de relatieve luchtvochtigheid in de
kas worden verlaagd door het openen van de lucht
ramen.
De luchtramen kunnen op verschillende manieren
worden bediend. Oorspronkelijk gebeurde het in de
oude warenhuizen en druivenserren met de hand,
waarbij elk raam apart werd geopend en gesloten.
Door toepassing van centrale luchting, waarbij de in
één rij liggende luchtramen tegelijk vanuit één punt
met de hand, hetzij met behulp van een hefboom,
hetzij via een lier worden bediend, werd reeds een
flinke arbeidsbesparing verkregen. Bij grote kaslengten en bij een doorlopende luchting is de be
diening uitsluitend via een lier mogelijk.
De volgende fase op de weg naar arbeidsbesparing
is de toepassing van elektrisch aangedreven luchtingssysternen. In principe kunnen lieren worden
aangedreven door een elektromotor; hierdoor wordt
de bediening teruggebracht tot het in en uitschake
len van de motor (afb. 1). In Duitsland wordt
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Afb. 1. Elektrisch aangedreven luchtingssysteem met
schaarmechaniek, trekstang, wartel en elektromotor

Afb. 2. De op het I.T.T. ontwikkelde elektrische
luchting waarbij twee nokluchtingen met één elektro
motor worden aangedreven

deze elektrische luchting reeds toegepast op vrijwel
alle bedrijven met grote kassen. Behalve de tijd
besparing is ook een belangrijk voordeel dat de
kassen bij plotseling opkomende buien snel kunnen
worden gesloten. In dit verband is het interessant
op te merken dat de kassenbouw in Duitsland steeds
meer gaat in de richting van grote en dichte kassen
met veel ventilatiemogelijkheden.
Het bouwen van dichte kassen maakt een betere re
geling van de temperatuur mogelijk. Dit brengt ech
ter met zich dat ook de ventilatiemogelijkheden
moeten worden verbeterd. Men ziet dan ook dat het
aantal luchtramen wordt vergroot: naast een nor
male doorlopende nokluchting en zijluchting wordt
vaak nog een derde rij luchtramen ingebouwd. Deze
uitbreiding van de luchtingsmogelijkheden versterkt
de behoefte aan mechanisch aangedreven luchtingssystemen.
Op de proeftuin van het Instituut voor Tuinbouw
techniek kunnen thans twee kassen elektrisch wor
den gelucht. Een belangrijke verbetering van de tot
dusver bekende systemen is de door de heer Langendijk ontworpen constructie die het mogelijk maakt
de beide nokluchtingen via een eenvoudige over-

brenging met eenzelfde elektromotor aan te drijven.
Dit betekent vooral een besparing in aanlegkosten
(afb. 2). Is eenmaal dit stadium bereikt, dan is het
verder vrij eenvoudig te zorgen dat het luchtingsmechanisme automatisch in werking treedt, wan
neer de temperatuur of luchtvochtigheid zulks
noodzakelijk maken.
Een voorbeeld van een dergelijk door de heer Van
Drenth ontworpen luchtingssysteem was reeds in
1954 op de Westlandse Handelstentoonstelling op
gesteld. Het is echter nog de vraag of deze laatste
stap thans reeds wenselijk is, omdat het moment van
luchten dikwijls bepaald wordt door een samen
gesteld geheel van factoren.

Lichtafhankelijke temperatuurregeling
Een belangrijke vorm van automatisering is ook de
lichtafhankelijke temperatuurregeling.
Zoals bekend is, wordt de plantengroei in sterke
mate beïnvloed door de groeifactoren licht en tem
peratuur. Bij de in ons land heersende omstandig
heden is vooral in de winter het licht de groeibeperkende factor in stookkassen. Dit wil zeggen dat
een willekeurig opvoeren van de kastemperatuur in
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Afb. 4. Stoombalk met vertikale mesvormige aanvoerleiding

Afb. 3. Toestel voor een lichtafhankelijke temperatuur
regeling, bestaande uit een contactthermometer met
fotocel en een schakelkast
wintsr en voorjaar niet alleen een onnodig hoog
brandstofverbruik veroorzaakt, maar dikwijls ook
een minder gunstige ontwikkeling van het gewas tot
gevolg heeft. Zo krijgen verschillende gewassen in
de donkere wintermaanden door te hoge tempera
tuur een te weelderige groei met alle gevolgen van
dien. Het is dus zaak de temperatuur aan te passen
aan de lichtintensiteit in de kas. Overigens is het
bovenstaande niets nieuws. Bij anjers geeft men in
de winter een lagere temperatuur dan 's zomers en
ook bij stooktomaten houdt men naarmate de dagen
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lichter worden een hogere kastemperatuur aan. Bij
de stooktomatenteelt is het b.v. gebruikelijk de kas
temperatuur in te stellen op het weer; bij helder
weer stookt men harder dan bij donker weer.
Het is thans mogelijk de temperatuur automatisch
aan te passen bij de voor de planten beschikbare
hoeveelheid licht. Hierbij wordt de temperatuurregelaar in de kas (meestal een contactthermo
meter) automatisch ingesteld op de hoeveelheid
licht zoals die door een fotocel wordt waargenomen.
Een dergelijk temperatuurregelend toestel is het
eerst in Duitsland ontwikkeld door Dr. Seeman
( Luvatherm). Sinds het voorjaar van 1956 is ook op
de proeftuin van het I.T.T. een door de heren Van
Drenth en Burgsteyn ontworpen toestel in beproe
ving (afb. 3).
Bij gebruik van dit toestel wordt de contactthermo
meter ingesteld op de temperatuur die gewenst is
bij de gemeten lichtintensiteit. Een voorbeeld van
een dergelijke licht-temperatuurkromme, zoals deze
gedacht is voor stooktomaten, toont afb. 5. Beginen eindpunt van deze kromme zijn afzonderlijk in
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stelbaar, het verloop ervan is voor een gedeelte ka
rakteristiek voor het apparaat. Zoals uit het temperatuurverloop in een van de kleine proefkasjes
(3 X 5 m, elektrische kabelverwarming) blijkt, rea
geert het toestel vrij snel (afb. 6). De snelheid waar
mee de temperatuur wordt aangepast aan de hoe
veelheid licht, hangt dan ook niet af van het regeltoestel maar van de traagheid van het verwarmings
systeem.
De aanpassingssnelheid van de verschillende ver
warmingssystemen loopt uiteraard nogal sterk uit
een: warme-luchtverwarming reageert het vlotst;
een dikke-pijpverwarming slechts zeer langzaam.
Overigens behoeft de aanpassing niet zo snel te zijn
dat de verwarming op ieder voorbijtrekkend wolkje
reageert. De bedoeling is een aanpassing van de
kastemperatuur aan niet al te kort durende weers
gesteldheden.
Het ziet er naar uit dat een dergelijk temperatuur
regeling voor de glastuinbouw van grote betekenis
kan worden. De kosten van het toestel zullen ver
moedelijk betrekkelijk laag zijn, terwijl het directe
voordelen kan opleveren door verlaging van de
brandstofkosten. De betere plantengroei, tot uit
drukking komend in hogere geldopbrengsten, is
daarbij een niet te onderschatten bijkomstig voor
deel. Het proefstation zal dienen na te gaan welke
combinaties van licht en temperatuur de beste zijn.
Grondstoomploeg

Een vorm van automatisering die momenteel nogal
belangstelling geniet, is het ontsmetten van grond

Afb. 5. Voorbeeld van een licht-temperatuurkromme
voor stooktomaten

met een bewegende stoomploeg. In principe betreft
het hier een toestel om de stoom in de grond te ver
delen. Het toestel wordt voortbewogen met behulp
van een lier. Dit dus in tegenstelling met de gebrui
kelijke stoomrekken die telkens opnieuw moeten
worden ingegraven. Aan dit principe van mecha
nisch grondstomen is reeds op verschillende plaat
sen gewerkt. De eerste berichten hieromtrent be
reikten ons in 1954 toen een dergelijk apparaat in
Denemarken in bedrijf was. Er is daarna ook op het
I.T.T. een soortgelijk toestel ontworpen, waarmede

°c
Afb. 6. Temperatuurverloop op een
dag met wisselende
bewolking in een
kweekkas met liehtafhankelijke tempe
ratuurregeling

"
20
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0
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in 1955 goede resultaten zijn bereikt. Ook in België
is aan een grondstoomploeg gewerkt.
Het door de heer Langendijk van het I.T.T. ge
maakte toestel bestaat uit een soort lichter die de
grond even oplicht; deze zakt hierna wel weer in el
kaar maar komt toch losser te liggen. Achter uit de
lichter wordt de stoom in de losgemaakte grond
geblazen. Bij de constructie van dit toestel is uit
gegaan van het principe dat het bij een voortbewo
gen stoominjecteur niet nodig is de stoom over een
grote oppervlakte in de grond te brengen. Daarom
is geen rek met stoompijpen toegepast maar één
„stoombalk"; het toestel vraagt dan ook veel min
der trekkracht dan een rek (afb. 4).
Met deze stoomploeg is goed werk te leveren. Het
belangrijke voordeel ervan is: verlichting van de
arbeid doordat de graafwerkzaamheden aanzienlijk
worden verminderd en arbeidsbesparing doordat in
ieder geval tijdens het stomen slechts één man aan
wezig behoeft te zijn (bij het verplaatsen van het
toestel naar een volgende baan is wel enige hulp
gewenst).
De werksnelheid is sterk afhankelijk van de ketel
capaciteit, aangezien de hoeveelheid stoom die aan
een bepaalde hoeveelheid grond moet worden toe
gediend, niet verandert.
Ook deze vorm van automatisering belooft veel voor
de toekomst. Mede op grond van de ervaringen kun
nen echter nog kleine wijzigingen in de toestellen
en de werkwijzen worden verwacht.
Samenvatting

Bij de regeling van het kasklimaat kunnen vele
menselijke handelingen door automatische bedie
ning worden vervangen. Door gebruik van thermo
staten en contactthermometers is het b.v. mogelijk
de temperatuur in de kas automatisch te regelen.
De ventilatie kan aanmerkelijk worden vereenvou
digd door toepassing van een elektrisch aangedre
ven luchtingssysteem. Dit systeem heeft vooral in
Duitsland reeds een ruime toepassing gevonden.
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Uitvoeriger wordt aandacht besteed aan de lichtafhankelijke temperatuurregeling, dat wil zeggen
het systeem waarbij de temperatuur automatisch
wordt aangepast aan de hoeveelheid licht in de kas.
Vooral in de perioden met geringe natuurlijke licht
sterkte kan de lichtafhankelijke temperatuurregeling
gunstig zijn voor de plantengroei en een onnodig
hoog brandstofverbruik tegengaan. Op de proeftuin
van het I.T.T. is een toestel voor lichtafhankelijke
temperatuurregeling in beproeving.
Tenslotte wordt de bewegende grondstoomploeg ge
noemd als voorbeeld van automatisering.

Summaries
Centralization of boiler-houses
In spite of the large capital investment required, it
mostly pays to centralize the boiler-houses of a
nursery where crops are grown in heated glasshouses.
By the centralization of boiler-houses the use of
modern boilers, automatic feeding of the fire, applica
tion of long distance supply- and returnpipes and nar
row heating pipes in the glashouses give a considerable
saving of labour and fuel.

Crop growing under glass with the aid of automation
By means of a number of examples it is shown that for
the regulation of the climate in glasshouses many
manual operations can be replaced by automatic control.
Much attention is given to a system by which the tem
perature is automatically adapted to the amount of
light in the glasshouse. During dull periods especially,
this system of temperature regulation can have a favou
rable effect on plant growth and prevent unnecessa
rily high fuel consumption. An apparatus of this kind
has been developed and proved by the Institute of
Horticultural Engineering.
Finally, reference is made to the mobile soil-steaming
plough as an instance of automation.
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In dit nummer:
De verrolbare bak - G. M. J. Versleijen
Forumbespreking: In welke richting zal de kassenbouw
zich ontwikkelen?
In het volgende nummer:

Inleiding (tweede ontwikkelingsdag) - dr. ir. E. W. B.
van den Muijzenberg; Machinaal poten en planten C. Wegenaar; De lier in de Nederlandse tuinbouw ir. G. P. Wiersema; Machinaal oogsten van bol- en
wortelgewassen - J. A. Veerman; Forumbespreking:
Grondbewerking en bodemverzorging.

De verrolbare bak
G. M. J. Versleijen
In het Venlose tuinbouwgebied was voor 1940 op
verschillende bedrijven platglas aanwezig voor de
teelten van wortelen, bonen en sla. 's Zomers stond
dit glas meestal op stapel. In en na de oorlog heeft
men van de eenruiters warenhuizen gebouwd. In
1950 was er dan ook vrijwel geen platglas meer
over. Daar echter de teelten als wortelen, bonen, sla
en ook aardbeien onder glas aantrekkelijk zijn met
het oog op de prijs, is men gaan zoeken naar een
goedkope vorm van verplaatsbaar platglas. Zo is in
1951 de Venlose rolbak ontstaan.
Thans is een oppervlakte van ongeveer 5 ha be

(II)

dekt met rolbakken. Dat betekent 10 ha beteelbare grond, daar de meeste bakken slechts twee
maal kunnen worden verrold.
De bouw van de eerste rolbak was eenvoudig. De
kapbreedte was 2,76 m en de hoogte onder de
goot 0,50 m. De bak was tweemaal verrolbaar. Van
zelfsprekend was gebruik gemaakt van eenruiters
in enkele lijsten (stijlen). Dit had men afgekeken
van het dek van de Venlo-warenhuizen. In de gor
dingen waren rollagers bevestigd, die over een Tijzer liepen.
Door de snelle ontwikkeling lijken de thans ge
bouwde rolbakken weinig meer op het eerste model.
De houten goot is vervangen door een ijzeren. De
rollen lopen nu over de rechtopstaande randen van
deze goot. Daar er spoedig meer bouwers kwamen,
zijn er ook van elkaar afwijkende typen ontstaan.
Het verschil zit vooral in de kapbreedte. De twee
meest gebouwde typen hebben een kapbreedte van
resp. 2,92 m en 3,96 m. Op de eerste typen wordt een
eenruiter gelegd van 1,51 m lengte, op de tweede
wordt gebruik gemaakt van 1i eenruiter. Men krijgt
in het laatste geval een grotere overspanning.
Als men de laatstgebouwde typen bekijkt en de kor
te tijd waarin deze tot ontwikkeling zijn gekomen,
in acht neemt, mag men de rolbak als bouwobject
geslaagd noemen. Dat wil niet zeggen, dat er niets
meer aan verbeterd kan worden, maar wel dat de
rolbak voor het gestelde doel goed bruikbaar is.
Een rolbak die door een goede bouwer is geplaatst,
rolt ook na vijf jaar nog goed. De tuinder echter die
zijn bak heeft laten bouwen door een bouwer of aan
nemer die het niet zo nauw neemt, heeft soms de
eerste dag al moeilijkheden.
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de juiste zaai- en plantdata kennen en goed op de
hoogte zijn van de cultuurzorgen, die de verschillen
de gewassen vragen.
2. De rolbak is niet af te dekken, zoals platglas.
3. Vooral de lagere rolbakken zijn minder geschikt
voor de teelt van hoge gewassen.
4. De rolbak vraagt een goed en geregeld onder
houd.

Rolbak, tweemaal verrolbaar. Hoogte onder nok 190
cm. Hoogte onder goot 140 cm.

De rolbak heeft de volgende voordelen:
1. Enorme arbeidsbesparing.
2. Vele teeltmogelijkheden.
3. Intensief grondgebruik. Er zijn geen paden no
dig, zoals bij platglas.
4. De aanschaffingsprijs ligt binnen het bereik van
de tuinder.
Nadelen zijn:
1. Alleen een tuinder die over veel vakkennis be
schikt, zal met de rolbak goede resultaten behalen.
Wanneer men vijf gewassen per jaar onder hetzelfde
glas wil hebben, moet men een goed vakman zijn,
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Nimmer mag men een oordeel vellen over de rolbak
alvorens deze te hebben bekeken in het kader van
het bedrijf. Op een klein tuinbouwbedrijf met vol
doende arbeidsbezetting en weinig kapitaal is een
rolbak, mits de vakkennis aanwezig is, zeer goed
op z'n plaats. Tegen redelijke bouwkosten krijgt
men de beschikking over glas voor een flinke opper
vlakte, die zeer produktief kan worden bearbeid.
Op goed geleide bedrijven is men zeer tevreden over
de behaalde opbrengsten. Ook de tuinders die de
rolbak gebruiken voor het trekken van witlof, vin
den dit een geslaagde oplossing. Tuinders met wei
nig vakkennis, die aan de gewassen niet de nodige
zorgen besteden, moeten geen rolbakken bouwen.
Dat leidt zeker tot mislukkingen.
Op grond van de opgedane ervaringen kan ver
wacht worden, dat de rolbak zich in het Venlose
tuinbouwgebied zal handhaven en dat het aantal
rolbakken nog steeds zal toenemen.

Summary
The movable frame
Since 1951 many of the Dutch lights in the Venlo
market gardening area have been replaced by movable
frames. For the principal crops of the district this type
of glass cover gives good satisfaction. The saving of la
bour and the possibilities of expanding production are
particularly important advantages as compared with
cultivation under Dutch lights. A good deal of expert
knowledge is, however, required if the grower is to ob
tain the full benefit of a movable frame.
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In welke richting zal de kassenbouw
zich ontwikkelen ?
Bovenstaande vraag werd ter beantwoording voorge
legd aan een forum, bestaande uit de heren: ir. J. D.
Gerritsen, Rijkstuinbouwconsulent te Geldermalsen
(voorzitter), ir. Y. van Koot, Naaldwijk, J. van Harten,
Amsterdam, G. M. J. Versleijen, Maastricht en de
I.T.T.-medewerkers ir. G. H. Germing, W. van Keulen
en J. van Aggelen. De bespreking werd ingeleid door ir.
j. A. Stender met het volgende, gedeeltelijk historische
overzicht.

De forumleden luisteren aandachtig

De ontwikkeling van het glas
in de tuinbouw
Het beschutten van allerlei cultuurplanten in het
ongunstige jaargetijde is al eeuwen oud. Denken we
maar aan de oranjerieën, die reeds in de 17e eeuw
algemeen op onze buitenplaatsen voorkwamen.
Naarmate er meer gewassen in cultuur kwamen die
niet bestand waren tegen het Nederlandse klimaat,
nam het gebruik van glas toe, vooral toen het pro
fijtelijk bleek produkten aan de markt te brengen
op tijdstippen buiten het normale seizoen.
Zo hebben we uit de oranjerieën de muurkas in
verschillende uitvoeringen zien ontstaan, opgevolgd
door de tweezijdige kassen, waarin het daglicht aan
alle zijden kan binnendringen. Daarnaast kwam het
platglas in zwang. Toen in de dertiger jaren vele
platglasteelten niet meer winstgevend waren, is het
platglas op grote schaal omhoog gebracht en hier
uit is het ons allen welbekende Westlandse waren
huis ontstaan. Dit type heeft in de loop van de jaren
wel allerlei kleine wijzigingen ondergaan, maar het
heeft zijn karakter behouden en is op het ogenblik

Spanning in de zaal tijdens de forumbespreking

nog het meest voorkomende kastype. In het afneem
bare dak zag men aanvankelijk vele voordelen, maar
door de vordering van de wetenschap o.a. op het
gebied van de ziektenbestrijding hebben verschillen
de van deze voordelen aanzienlijk aan waarde in
geboet. Ook in deze tijd gaan vele kwekers, vaak ge
dwongen door schaarste aan arbeidskrachten, hun
platglas omhoogbrengen, maar het is typisch dat
er maar weinigen meer zijn die de oplossing zoeken
in het klassieke warenhuis. Dit vindt zijn oorzaak in
het feit, dat men langzamerhand wat beter bekend
is geraakt met de eisen die verschillende gewassen
aan het groeimilieu stellen, ofschoon er op dit ge
bied ook nog talloze onbeantwoorde vragen liggen.
Toch weten we over verschillende groeifactoren als
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licht, temperatuur, luchtvochtigheid, samenstelling
van de lucht al zoveel, dat we het klassieke waren
huis zeker niet meer als ideaal beschouwen. Deze
groeifactoren bepalen tezamen het klimaat in de
kas en zij stellen alle hun eigen eisen aan de kas.
Niet alleen echter deze teelttechnische eisen, maar
ook economische factoren drukken hun stempel op
de gang van zaken. Als de teelttechnische en econo
mische factoren nu maar in dezelfde richting werk
ten, zou alles vri) eenvoudig zijn. Helaas is dat niet
het geval, zodat het nu een kwestie van tellen en
rekenen wordt om een oplossing te vinden die uit
eindelijk het hoogst mogelijke rendement zal bren
gen. Met deze aangelegenheid zal het forum zich
gaan bezighouden, waarbij een groot aantal onder
delen van het probleem aan de orde komt. Daarbij
zal blijken dat over de voorkeur voor kas of waren
huis, vaste of verrolbare opstand, soort bouwmate
rialen, glasmaten, kapbreedte, enz. nog lang geen
eensluidende mening bestaat.

uit de vaste Veense kas, welk kastype ook een be
langrijke uitbreiding heeft ondergaan, de verrol
bare Veense kas ontwikkeld, welke zowel wordt
toegepast in de groenteteelt als voor de teeltcom
binatie groenten/bloemen. In het Westland concen
treert de nieuwbouw zich vooral op het verbeterde
type Venlo-warenhuis. Daarom lijkt het gewenst
ons af te vragen:
le. welk kastype de beste mogelijkheden biedt
2e. of de vaste dan wel de verrolbare opstand de
meeste aanbeveling verdient
3e. welke oplossing economisch het meest verant
woord is.
De glasopstanden in verschillende gebieden

De heren ir. Van Koot, Van Harten en Versleijen
geven achtereenvolgens een overzicht van de situa
tie in het ambtsgebied, waarin zij werken.
a. Het Westland

Forumbespreking
De voorzitter wijst allereerst op de enorme uitbrei
ding die de kassenbouw de laatste jaren heeft onder
gaan. In vier jaar tijds, van 1952 tot 1956, is de
oppervlakte onder glas vermeerderd van 2500 ha tot
4200 ha; een uitbreiding dus van ± 425 ha per jaar.
Vooral in bepaalde gebieden is de overgang naar de
teelt onder glas opvallend geweest. In de Bommelerwaard bij voorbeeld telde men in 1952 slechts 20
kassen, thans bedraagt dit aantal 75. Steeds meer
komen de telers tot het inzicht dat door de teelt
onder glas de kwaliteit en de produktie kunnen wor
den gewaarborgd.
De uitbreiding van de glasoppervlakte heeft zich in
verschillende vormen verwerkelijkt. In Venlo zijn
er vele zgn. Venlo-warenhuizen bijgebouwd, ter
wijl in de laatste jaren een nieuw type glasopstand,
„de rolbak" zich heeft ontwikkeld. In de Venen is
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In het Westland neemt de betekenis van de tomaten
teelt steeds toe. In vijf jaar tijds is de oppervlakte
met tomaten verdubbeld; dit is een gevolg van het
feit dat het platglas steeds meer omhoog wordt ge
bracht. Er is een sterke tendens om van de koude
teelt op de stookteelt over te gaan; de oppervlakte
met stooktomaten is dan ook reeds verdubbeld. Be
zwaren van het oude eenruiterwarenhuis voor de
vroege stooktomaat zijn: te veel lekkage; te weinig
licht, waardoor de groei wordt belemmerd; te lage
bouw, dus te weinig luchtvolume.
Wij dienen in het Westland wel aan het warenhuis
type vast te houden; echter zijn enkele veranderin
gen nodig waardoor bovengenoemde bezwaren wor
den opgeheven.
b. De Venen
Aan de ontwikkeling van de teelt onder glas in de
Veenstreken is duidelijk te zien waar de telers zich
hebben georiënteerd. In het Westland zagen zij de
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Verrolbare bak afgedekt
met 1 y2 eenruiter.
1000 m2 glasoppervlak,
tweemaal verrolbaar

warenhuizen met eenruiters, in Aalsmeer de vaste
kassen met vast glas. Het type „Aalsmeer" kreeg
de voorkeur en werd het meest gebouwd. Na de
tweede wereldoorlog ging men steeds hogere kassen
bouwen. De voordelen van vaste kassen in vergelij
king met de warenhuizen zijn: meer licht, meer
warmte (waardoor vroegere oogst), een goed te be
heersen klimaat en een grotere luchtinhoud (waar
door minder schimmelziekten). Bij de oude vaste
kassen was het een bekend verschijnsel dat de kos
ten geleidelijk stegen en de waarde van de Pro
dukten daalde. Daarom is men thans tot de verrol
bare kas overgegaan, die na veel experimenten een
bruikbare vorm heeft verkregen.
c. De omgeving van Venlo
In Venlo ontstond de eerste kas in 1912. In 19271928 werden er de crisis-warenhuizen gebouwd en
na de oorlog heeft er een uitbreiding plaatsgevonden.
Er worden komkommers en tomaten geteeld. Ook
de rolbakken worden steeds hoger, ruimer en breder
gebouwd.

Discussie
De voorzitter stelt dan de vraag aan de orde: Hoe
kunnen de eisen, te stellen aan kassen voor de stooktomaat, het best worden verwezenlijkt?
De forum-leden zijn van oordeel dat de volgende
voorzieningen de doelmatigheid van de tomatenkassen zullen bevorderen:
1. het gebruik van eenruiters als vast glas, waar
door men veel meer licht in de kas krijgt en de kas
beter dicht is (kleiner aantal overlappingen en
kieren);
2. de bouw van grotere kassen met minder steun
punten, zodat de mechanische grondbewerking min
der moeilijkheden ondervindt;
3. een lichtere constructie, waardoor de kassen
meer licht ontvangen. In winderige streken moet
men echter wel zorgen dat de constructie niet te
licht wordt.
In een gedetailleerde bespreking van deze drie richt
lijnen komen de volgende punten naar voren.
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Glasmaat en glassoort

Vast of verrolbaar

De kleinere glasmaten dienen te verdwijnen, de eenruiter is de ruit van de toekomst. Eenruiters ver
eisen een solide bevestiging, daar ze anders door de
wind zouden worden weggezogen. Met het oog op
dit gevaar dienen in de kuststreken de eenruiters
dubbeldik te zijn. Ook is het aan te bevelen voor de
ruiten aansluitend aan de goten 4 mm dik glas te
nemen.
Gebleken is dat men in de maanden januari en fe
bruari met gehamerd glas een betere verstrooiing
van het licht krijgt. Dit voordeel is echter van wei
nig betekenis, zodat de prijs hier de doorslag geeft.

De voordelen van een rolkas boven een vaste kas
zijn:

Breedte van de kap
Deze is afhankelijk van de kostprijs per m2, de vraag
of men al dan niet tomaten wil gaan telen en van
de afmetingen van het beschikbare terrein. Norma
lisatie van de maten kan de kosten belangrijk ver
lagen. De gunstigste breedte is 3,20 m of een veel
voud hiervan, omdat men dan 4 rijen tomaten kan
telen en een doelmatig gebruik van de verwarmings
buizen kan maken. Hoe groter de kas is, des te ho
gere eisen worden er aan de vakbekwaamheid van
de kweker gesteld. De luchtingsmogelijkheid moet
goed zijn.
Helling van de kas
Het condensatiewater dient snel te worden afge
voerd, met het oog op het invallende licht. De dak
helling mag dus vrij schuin zijn. In de praktijk blijkt
een dakhelling van 28° gunstig te zijn. De hellingshoek van oude warenhuizen ( ± 16° ) is enige graden
te klein. Trekkasjes kunnen een dakhelling van 45°
hebben.
Richting van de kas
De N.-Z.-richting blijkt in het algemeen de voor
keur te verdienen. Voor kweekkassen echter is de
O.-W.-richting aan te bevelen met het oog op het
licht in de winter.
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1. minder bodemziekten
2. de grondbewerking is eenvoudiger en minder
kostbaar
3. de natuurlijke vruchtbaarheidsfactoren kunnen
blijven inwerken
4. intensiever glasgebruik (geen ongebruikt glas)
5. meer teeltmogelijkheden
6. risicospreiding
7. bij veranderende omstandigheden kan men ge
makkelijker van de ene teelt op de andere overgaan.
Bijzondere nadruk dient hierbij gelegd te worden
op de hoge eisen die aan de vakbekwaamheid van
de kweker worden gesteld.
De hogere prijs van de rolkas, voornamelijk ver
oorzaakt door de extra rails, neuten en wielen,
vormt een groot bezwaar. Voor hetzelfde geld kan
men een dubbel oppervlak met Venlo-warenhuizen
bouwen. In het Westland heeft men vaak geen
grond om rolkassen te bouwen. Voor de tomaten
teelt is de rolkas wel geschikt, indien men daarnaast
bloemen teelt.
In de Bommelerwaard bouwt men veel rolkassen.
Voor de hier veel voorkomende teelt van aardbeien
leent de rolkas zich namelijk bijzonder goed. Voor
het gemengde bedrijf in de Veenstreken (veel
groenteteelt) biedt de rolkas grotere mogelijkheden
dan de vaste kas. De aanschaffingsprijzen van ver
schillende kassen zijn ongeveer als volgt (alle per
m2): moderne vaste kas (groot glas) f28,— à
f 30,—; dezelfde kas verrolbaar (3 vakken) f 36,50
à f 37,50; vaste kas, type van de Venen f 24,— à
f 25,—; Bomkas f 20,— à f 21,—; Westlands wa
renhuis f 21,— à f 22,—; Venlo-warenhuis f 18,—
à f20,—; hetzelfde warenhuis verrolbaar (3 vak
ken) f 27,— à f 28,—. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat de prijzen plaatselijk zeer verschillen.
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Men dient echter niet alleen met de investering,
maar ook met de exploitatie-uitkomsten rekening te
houden.
De heer Versleijen laat aan de hand van een voor
beeld zien dat de goedkoopste kas het hoogste ar
beidsinkomen per 1000 gulden geïnvesteerd ver
mogen geeft. Een dergelijke kas zou echter over
twintig jaar al versleten zijn. Het antwoord op de
vraag welk kastype het meest rendabel is, wordt
bepaald door de gewassen die erin worden geteeld.
Contract tussen tuinder en aannemer
Voor de goede gang van zaken is een contract met
omschrijving van de bouw zeer wenselijk. Indien er
verschil van mening ontstaat, kan de tuinder al
tijd zijn recht laten gelden door middel van zijn con
tract. Alle materialen en de wijze van bouwen die
nen erin omschreven te zijn.
Samenvatting en conclusies

De besprekingen samenvattende, stelt de voorzitter
vast dat in de verschillende gebieden de eisen sterk
uiteenlopen, onder meer als een gevolg van het ver
schil in grond; hierdoor is het verklaarbaar dat men
verschillende kastypen gaat bouwen. Daardoor
heeft men voor vele vraagstukken geen oplossing
kunnen geven. Bij het afwegen van de verschillende
mogelijkheden is het volgende vastgesteld:
1. Om teelttechnische redenen dient het oude wa
renhuis wat ruimer en hoger te worden gebouwd.
2. Het verdient aanbeveling op grotere glasmaten
over te gaan.
3. Voor de teeltcombinatie sla/tomaten biedt een
rolkas geen specifieke voordelen ten opzichte van de
vaste kas.
4. Voor de aardbeienteelt is een verrolbare kas of
bak onmisbaar.
5. Voor de groenteteelt zowel als voor de bloemen
teelt biedt de rolkas meer mogelijkheden dan de
vaste kas.

6. De rolbak, als vervanger van platglas, zal qua
kostprijs en opbrengst met het platglas vergeleken
moeten worden.
7. I,n verschillende gebieden zal men verschillende
kastypen blijven bouwen.
8. Naarmate het bedrijf kleiner is, zal men inten
siever moeten werken. Aanschaffing van een rolkas
zal het meest verantwoord zijn op bedrijven waar
intensief wordt gewerkt.

Summary
In what direction will glasshouse construction develop?
The question to what extent the various types of glass
structures meet the requirements of growing techniques,
plant physiology and economy was the subject of a fo
rum discussion. The forum consisted of representatives
of the areas where horticultural production under glass
is an important industry, and of experts of the Institute
of Horticultural Engineering at Wageningen.
One of the conclusions drawn from this discussion was
that the preference for a particular type of glasshouse
depends largely on the crops grown in it and on the
area where it is used. The forum also reached the fol
lowing general conclusions:
For reasons connected with growing techniques the tra
ditional type of Dutch light house should be built a
little higher and larger.
It is recommended that slightly larger measurements be
adopted for the glass than those used at present on glass
houses.
For the growing of lettuce and tomatoes together a mo
vable glasshouse has no specific advantages over a sta
tionary glasshouse.
For strawberry growing a movable glasshouse or frame
is a considerable improvement.
For the cultivation of vegetables and flowers the mova
ble glasshouse offers more possibilities than the sta
tionary glasshouse.
An investigation into the differences in yield and cost
price between the movable frame and the stationary
frame is desirable.
The more intensive the production, the greater is the
justification for the purchase of a movable structure.
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In het maart- en het aprilnummer

In dit nummer:

Openingswoord (eerste ontwikkelingsdag) - dr. ir. E.

Openingswoord (tweede ontwikkelingsdag) - dr. ir. E.
W. B. van den Muijzenberg
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Machinaal oogsten van bol- en wortelgewassen - J. A.
Veerman
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W. B. van den Muijzenberg; Centralisatie van ketel
huizen - P. A. Spoelstra; In hoeverre is automatisering
van kasteelten mogelijk - ir. G. H. Germing; De verrolbare bak - G. M. J. Versleijen; Forumbespreking: In
welke richting zal de kassenbouw zich ontwikkelen?

Uit het openingswoord van
dr. ir. E. W. B. van den Muijzenberg
In de industrie begint de automatisering algemeen

Dat de automatisering in de tuinbouw ingrijpende
wijzigingen zal kunnen teweegbrengen, wordt dui
delijk gedemonstreerd door het nieuwe beplantings
plan, dat door mijn medewerkers Wegenaar en Ten

toepassing te vinden. Bij automatisering is de arbeid
volledig gemechaniseerd en wordt ook de controle

Cate is uitgedacht. Bij toepassing van dit plan kun
nen het spuiten en de grondbewerking in boomgaar
den met een automatisch bestuurde trekker worden

door apparaten verricht.

verricht. De automatische nevelspuit verdringt thans

Ook in de tuinbouw zal de automatisering toenemen.
Ik denk daarbij onder meer aan de bestudering van

reeds de handbediende nevelspuit. Verwacht kan

langzaam rijdende trekkers door middel van een
stuurslof. Automatische besturing werd vijf jaar ge
leden reeds in Amerika toegepast bij de plantmachine. In het Instituut voor Tuinbouwtechniek wor
den thans proeven genomen met een stuurslof aan
een tweewielige trekker. Gebleken is dat deze uit
voering geenszins kostbaar behoeft te zijn.

worden dat binnen afzienbare tijd de kabellier en in
de bloembollenteelt de rooimachines ook automa
tisch bestuurbaar zijn.
Naast deze ontwikkeling heeft het onderzoek naar
betere werkmethoden in de tuinbouw de volle aan
dacht. Met name voor het oogsten zijn reeds tijd
studies gedaan, die leerzame gegevens hebben op
geleverd.
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Machinaal poten en planten
C. Wegenaar
De tijd voor het poten of planten van tuinbouwgewassen kan worden bekort, wanneer gebruik ge
maakt wordt van machines. In dit artikel wordt na
gegaan, welke eisen daarbij aan de grond en aan de
gewassen moeten worden gesteld. Ook worden de
prestaties van de machines vergeleken met die van
een werkkracht.

Voorbewerking en inrichting van de percelen
De grond moet dezelfde voorbewerking ondergaan
als voor het planten met de hand. Wil men vlug
machinaal kunnen poten of planten, dan dient met
de volgende eisen rekening te worden gehouden:
lange percelen;
percelen zonder greppels;
percelen zo mogelijk gedraineerd, de grond is dan
na regen eerder geschikt voor het poten;
bedden en regels in de lengterichting van de per
celen. Er wordt echter ook een machine ontwikkeld,
waarmee bollen in rijen dwars over de bedden kun
nen worden gepoot.

Machinaal poten
Voor het poten van bol- en knolgewassen in het na
jaar zijn er eenrijige machines, welke vrijwel altijd
achter de ploeg worden bevestigd. Het voordeel van
het tegelijk ploegen en poten is, dat men, staande op
de nog ongeploegde grond, gemakkelijk kan contro
leren of de bollen regelmatig gelegd zijn en met de
hand eventueel correctie kan aanbrengen. Na het
poten hoeft er dus niet meer over het land gelopen
of gereden te worden. Over het algemeen wordt
enige centimeters dieper geploegd dan de diepte
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Tweerijige pootmachine voor bloembollen

waarop de bollen komen te liggen, omdat er in de
regel wel wat losse grond in de voor terugvalt. Een
pootmachine achter de ploeg kan gemakkelijk wor
den getrokken door elke tweewielige trekker waar
mee kan worden geploegd.
Een diepe grondbewerking wordt in het voorjaar en
soms in de zomer uitgevoerd. De afstand tussen de
rijen is gelijk aan de breedte van de ploegvoor en
varieert van 25 tot 28 cm. Met het oog op de latere
onkruidbestrijding met een handschoffel of machine
dient de voorbreedte overal gelijk te zijn. De afstand
van de bollen op de rij varieert sterk met de grootte
van de bollen en met de verschillende gewassen.
Deze afstand is op de machine instelbaar.
Voor het machinaal poten in bewerkte grond, dat
voornamelijk in het voorjaar bij gladiolen voorkomt,
zijn een- en meerrijige pootmachines in de handel.
De onderlinge afstand van de voretrekkers, die even
eens dienst doen als valpijpen voor het pootgoed,
dient bij meerrijige machines verstelbaar te zijn.
Doordat de grond achter de voretrekker grotendeels
in de voor terugvalt, heeft men weinig controle op
de werking van het pootmechanisme.
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Tweerijige plantmachine

Aardappelpootmachine

Van een goede pootmachine mag worden verwacht
dat zij:

Welke gewassen

bedrijfszeker is,

De volgende bol- en knolgewassen kunnen met suc
ces machinaal gepoot worden:

voorzien is van een voorraadbak, die voldoende bol
len kan bevatten voor circa 100 m regellengte,

tulpen, meestal achter de ploeg, in de maten van 6
tot 10 à 11 cm

in staat is deze bak vrijwel tot op de laatste bol te
ledigen,

irissen, meestal achter de ploeg, alle maten
krokussen, meestal achter de ploeg, alle maten

het pootgoed niet beschadigt,

muscaria's, meestal achter de ploeg, alle maten

ingesteld kan worden op pootdiepten van 5 tot
12 cm,

gladiolen, meestal op klaargemaakte grond, vaak
meerrijig, alle maten.

verschillende maten en soorten van bollen op de rij
op de gewenste afstand kan poten (bij meerrijige
machines moet ook de afstand tussen de rijen in
stelbaar zijn),

Vroege aardappelen, die meestal voorzien zijn van
spruiten, kunnen ook goed machinaal worden ge
poot. Hiervoor komen speciaal de een- of meerrijige
machines met een horizontaal boven de valpijp
draaiend bakje in aanmerking. Voor elke pootpijp
is een werkkracht nodig. Plantuien zijn minder ge
schikt voor machinaal poten. De opbrengst van dit
gewas is het hoogst wanneer de bollen met de top
naar boven in de grond zijn gebracht. Dit nu is met
de machine nog niet te verwezenlijken.

bij het werken achter een keerploeg het pootgoed
zowel bij de heen- als bij de terugrit op dezelfde af
stand van de vaste kant in de ploegvoor kan leggen,
gemakkelijk te bedienen is en op de weg of per
schuit goed vervoerbaar is.
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Op de geestgronden wordt nog maar weinig machi
naal gepoot. De reden hiervan is, dat de grond vrij
wel nooit geploegd wordt. Het is daar dus niet mo
gelijk achter de ploeg te poten. Bovendien maken de
telers bezwaren tegen het rijden met machines over
de klaargemaakte grond.
Capaciteit

Voor een eenrijige pootmachine achter de ploeg,
getrokken door een tweewielige trekker bedraagt
de pootcapaciteit 21-28 are per dag. De bemanning
bestaat uit twee personen; één bestuurt de trekker,
de ander bedient de pootmachine. Meerrijige ma
chines, die hoofdzakelijk bij het poten van gladiolen
worden gebruikt, hebben een capaciteit van circa
28 are per zaaipijp per dag.
Machinaal planten

Een plantmachine bestaat in hoofdzaak uit een
voretrekker, een machine waarin de bedienende
persoon de planten stuk voor stuk plaatst en een
paar schuin staande wielen die de voren dicht
drukken.
De plantmachine moet door een trekker of lier wor
den getrokken. Behalve de trekkerbestuurder is een
jongen nodig die de planten in gelijk geraapte bos
jes aan de planter geeft. Bij gebruik van één ma
chine zijn dus drie personen nodig. Meestal wordt
met twee of meer machines geplant, omdat dan met
relatief minder mensen kan worden volstaan. De
jongen kan heel goed alle planters van plantmateriaal voorzien.
Wil men in een flink tempo planten, dan dient elke
handeling op dat tempo te zijn ingesteld: de jongen
legt de planten, netjes gelijk geraapt, in kleine bos
jes in de linkerhand van de planter, wanneer deze ze
nodig heeft; de planter schuift tussen vinger en duim
van de linkerhand een plant los, neemt de plant met
de rechterhand over en legt haar in het plantmechanisme.
De regelmaat van de plantafstand op de rij is ge
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heel afhankelijk van de vaardigheid van de planter
en de rijsnelheid van de machine.
Met een machine kunnen de planten evengoed op
de gewenste diepte worden geplant en kan ook de
grond om de wortels zeker evengoed worden aan
gedrukt als bij het planten met de hand. Is de boven
laag van de grond droog, dan is machinaal planten
zelfs beter dan planten met de hand. De wortels
komen dan uitsluitend in aanraking met de grond,
die zich vóór het werk op de diepte van de wortels
bevond.
Bij gebruik van een trekker is een zogenaamde
slakkengang gewenst, omdat bij een plantafstand op
de rij van bij voorbeeld 60 cm niet sneller gereden
kan worden dan circa 1,8 km per uur. Is de plant
afstand 25 cm, dan mag de rijsnelheid niet meer
dan 1 km per uur bedragen.
Plantmachines achter de trekker dienen zodanig aan
de trekker gekoppeld te zijn, dat de buitenste ma
chine achter of buiten het trekkerwiel loopt zodat
de trekkerwielen niet meer over het beplante deel
van het veld behoeven te rijden. De trekkerwielen
gaan nog wel over het nog niet beplante veld, maar
de wielsporen worden door de voretrekkers weer
voldoende losgemaakt.
Van de groentegewassen kunnen alle koolsoorten,
prei, knolselderij, aardbeien, sla en andijvie met suc
ces machinaal worden geplant.
Capaciteit

De capaciteit bedraagt, afhankelijk van het aantal
machines dat in serie wordt gebruikt, 1500 tot 2200
planten per medewerker per uur, dat is drie- tot vijf
maal zo hoog als bij planten met de hand. Planten
met een stevige stengel, zoals kool en prei, waarbij
bovendien de plantdiepte niet op een centimeter
nauwkeurig behoeft te zijn, kunnen het snelst wor
den verwerkt. Aardbeien, sla en andijvie stellen ho
gere eisen, zodat hierbij de capaciteit wat lager
ligt.
Na het machinaal planten is het wel gewenst open
gebleven plaatsen met de hand in te boeten.
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Conclusie

De pootmachine is een belangrijk hulpmiddel in de
bloembollenteelt. De capaciteit per man is circa
driemaal zo hoog als wanneer de bollen met de
hand in een machinaal getrokken voor worden ge
legd en circa zevenmaal zo hoog als bij het geheel
met de hand planten op bedden.
Bij diverse bol- en knolgewassen zijn de teeltresul
taten van een machinaal gepoot gewas niet minder
dan van een met de hand geplant gewas.
Omdat het planten met de pootmachine veel sneller
en gemakkelijker gebeurt dan met de hand, zal zij
waarschijnlijk meer en meer ingang vinden.
Met de plantmachine werkt men drie tot vijfmaal zo
snel als met de hand. De kwaliteit van het machinaal
werk is even goed, in droge perioden zelfs beter dan
bij het planten met de hand. De voordelen van snel
werken en arbeidsbesparing zijn in het drukke sei
zoen van grote betekenis.
Discussie

Of er bij het planten vooruit of achteruit wordt ge
reden, is niet van invloed op de kwaliteit van het
werk of op de vermoeidheid van de planter.
De schijven van de plantmachine, waartussen de
planten gelegd worden, zijn vrij scherp. Toch be
schadigen zij de planten niet. De druk waarmee de
schijven de plant vasthouden is namelijk zeer ge
ring. Tijdens de proefnemingen is geprobeerd siga
retten te planten. Zij bleven volkomen gaaf.
Er is een Franse plantmachine waarmee met be
hulp van een ijzerdraad met knopen een zeer nauw
keurige plantafstand wordt bereikt. Telkens als de
machine een knoop passeert, wordt een plant gezet.
Deze machine is wel op het I.T.T. gedemonstreerd,
maar nog niet beoordeeld.
Vanwege het gevaar van structuurbederf is het ge
bruik van een ploeg bij het bollenpoten soms niet
mogelijk. Men kan echter wel gebruik maken van
een woeler.

De lier in de tuinbouw
Ir. G. P. Wiersema
Op het Instituut voor Tuinbouwtechniek is nage
gaan of de lier bruikbaar is in de tuinbouw. Hoewel
dit onderzoek nog niet is beëindigd, is komen vast
te staan, dat de lier op sommige bedrijven thuishoort.
Voor- en nadelen van een lier

De lier heeft verschillende voordelen boven de trek
ker. Zij blijft op de wendakker staan. Er komen dus
geen wielsporen op het land en de grond wordt niet
verdicht. Ten tweede kan de beschikbare trekkracht
geheel voor het trekken van het werktuig worden
gebruikt; bij de trekker is altijd een deel hiervan
nodig voor de voortbeweging van de trekker en ver
liest men vermogen door slip. In de derde plaats kan
er met de lier ook in nauw geplante, hoge gewassen
worden gewerkt; met een trekker kan dit alleen zo
lang de gewassen nog onder de trekker door kunnen.
Naast deze voordelen heeft de lier echter ook een
aantal nadelen. Het belangrijkste nadeel is wel dat
met een lier minder snel wordt gewerkt dan met een
trekker. Bovendien kan zij de trekker nooit geheel
vervangen, omdat zij geen transportwerk over lange
afstand kan doen. De aanschaffing van een lier
brengt dus extra kosten mee. Hier staat echter tegen
over, dat bij gebruik van een lier met een minder
zware en dus goedkopere trekker kan worden vol
staan, die bovendien goedkoper in het gebruik is.
Wanneer kan de lier worden gebruikt?

Het werken met een lier kost meer tijd dan met een
trekker. Zij moet daarom alleen worden gebruikt in
gevallen waar de trekker niet geschikt is. Sommige
veengronden bijvoorbeeld zijn zo slap, dat een trek
ker er nauwelijks overheen kan rijden. De trekker
gaat dan al gauw slippen en graaft zich zelf in. Ook
op sommige bollengronden is de trekker niet bruik
baar; hij drukt daar de grond onder de wielen vast.
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Verder kan de lier ook worden gebruikt voor het
lichten van struiken en boompjes. Omdat de rijen
dicht op elkaar staan, is er niet voldoende ruimte
tussen twee rijen om de boompjes met een trekker
te lichten. Voor dit werk is de lier bijzonder ge
schikt, omdat zij op de wendakker blijft staan. De
wortelkluit wordt met een lichtermes losgesneden.
De boompjes kunnen daarna met de hand uit de
grond worden getrokken.

Lieren met één en twee trommels

Fig. 1. Lier aan tweewielige trekker

Het gevolg is dat de water- en luchtvoorziening van
de planten stagneert en het gewas slechter groeit.
Zowel de veengronden als de bollengronden worden
daarom gespit. Met behulp van een lier kan het
spitten worden vervangen door ploegen. Dit vraagt
minder tijd en is bovendien minder vermoeiend. De
lier kan ook de andere werktuigen trekken zoals de
zaaimachine, de pootmachine en de aanaarder.
Ook dit gaat sneller dan met handwerk.
In ons land zijn er verder bedrijven waar een lichte
trekker vrijwel al het werk kan doen. Alleen voor
het zwaarste werk is zij niet sterk genoeg. I,s er maar
weinig zwaar werk op een bedrijf te doen en valt dit
in een minder drukke tijd, bij voorbeeld het ploegen
in de herfst, dan biedt de lier eveneens voordelen.
Dergelijke bedrijven vinden wij in de boomkwekerij.
Voor verzorging en vervoer kan een lichte trekker
worden gebruikt; het zware werk, zoals het ploegen,
al of niet gecombineerd met het ondergronden, en
het rooien van de boompjes, blijft over voor de lier.
Wanneer de beschikbare trekker geen kruipgang
heeft, kan de lier worden gebruikt voor het trekken
van die werktuigen, die slechts zeer langzaam mo
gen rijden, zoals een plantmachine.
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Er zijn lieren met één en met twee trommels. De lier
met één trommel kan de kabel alleen naar zich toe
trekken. Wanneer de kabel geheel op de trommel
zit, moet de bestuurder de kabel en dus het werk
tuig weer terugtrekken (fig. 2). Bij een lier met
twee trommels (fig. 3) trekt de lier de kabel met
het werktuig heen en weer. Wanneer de ene trom
mel de kabel oprolt en het werktuig naar zich toe
trekt, rolt de andere trommel de kabel af. Zo kan bij
voorbeeld met een kipploeg in beide richtingen wor
den gewerkt. Met een lier met twee trommels kan
sneller en gemakkelijker worden gewerkt dan met
een lier met één trommel.
Een geval waarin een lier met twee trommels niet
bruikbaar is, doet zich voor bij het lichten van strui
ken of boompjes. Na het lichten van een rij moet
het werktuig en dus de kabel naar de volgende rij
worden verplaatst. Bij gebruik van een lier met
twee trommels zou de kabel over de boompjes heen
moeten worden getild. Dit is niet goed mogelijk. Bij
de lier met één trommel wordt het werktuig langs
de te rooien rij teruggetrokken; dit geeft geen moei
lijkheden. Een lier met twee trommels biedt dus bij
het lichten geen voordelen. Moet de lier ook voor
andere werkzaamheden worden gebruikt, dan kan
het best toch een lier met twee trommels worden
aangeschaft. Bij het lichten wordt dan slechts één
van beide trommels gebruikt.
De in de tuinbouw in gebruik zijnde lieren zijn
meestal tweedehands gekocht of door een plaatse
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lijke smid gemaakt. Zij zijn bijna alle log, zwaar en
dus moeilijk te verplaatsen. Voor twee- en vier
wielige trekkers zijn echter passende lieren in de
handel. Zij laten zich gemakkelijk aan de trekker
bevestigen en het geheel is goed te hanteren en te
transporteren. De combinatie trekker/lier heeft het
grote voordeel dat zij voor alle werkzaamheden ge
schikt is. Het gewone werk wordt met de trekker
zonder lier verricht en het zware of het speciale
werk met inschakeling van de lier. Is er echter geen
trekker beschikbaar, dan kan men een lier met
motor aanschaffen. De meeste trekkerlieren hebben
echter één trommel.

Fig. 2. Lier met één trommel

r1!

Fig. 3. Lier met twee trommels

Fig. 6. Het vastzetten

eIZX^^)

Fig. 4. Het gebruik van een schijf

van de schijf

bij lier met één trommel

Fig. 5. Het gebruik van schijven bij lier
met twee trommels

Fig. 7. Het werktuig wordt met behulp van een schijf naar zijn
uitgangspunt teruggetrokken

Het werken met een lier

Zou de lier tijdens het werk op een vaste plaats blij
ven staan, dan zou het werktuig al spoedig scheef
voor de lier komen te liggen. Om dat te voorkomen,
moet de lier telkens een eindje worden verplaatst.
Wanneer de grond stevig is en het verplaatsen niet te
veel trekkracht vraagt, geeft dat niet veel moeilijk
heden. In gevallen waarin de lier moet worden ver
ankerd, kost het verplaatsen echter veel tijd. Er kan
dan beter een schijf worden gebruikt, die na elke
rondgang een eindje wordt verplaatst (fig. 4 en 5).
De schijf kan het best met een ketting of staaf wor
den vastgezet (fig. 6). De ketting heeft aan beide
einden een pen, die in de grond wordt gestoken.
Elke keer dat het werktuig bij de schijf komt, wordt
de schijf een paar schakels verplaatst.
Zoals reeds gezegd, moeten bij een lier met één
trommel de kabel en het werktuig worden terugge
trokken. Is het werktuig te zwaar, dan kan men dit
ook de lier laten doen (fig. 7). Wanneer de lier het
werktuig naar zich toe heeft gehaald, wordt de ka
bel losgehaakt, over de schijf gelegd en vervolgens
weer aan het werktuig bevestigd. Op deze wijze kan
met een kipploeg ook in twee richtingen worden ge
ploegd. Het spreekt vanzelf dat dit meer tijd kost
dan het ploegen met de lier met twee trommels.
Afstandsbesturing

Voor het werken met de lier zijn in de regel twee
mannen nodig, een voor de lier en een voor het
werktuig. Er zijn echter ook lieren die vanaf het
werktuig kunnen worden bediend. De man bij de
lier is dan overbodig geworden. Jammer genoeg
zijn deze lieren alleen maar met aangebouwde mo
tor te leveren. Toch zijn ze niet of slechts weinig
duurder dan vele door een plaatselijke smid ge
maakte lieren zonder afstandsbesturing.
De lieren met afstandsbesturing komen in de eerste
plaats in aanmerking voor de grotere bedrijven en
voor de loonwerkers. Toch is het ook voor kleine
bedrijven aanlokkelijk het werk met één man te kun
nen doen.
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Machinaal oogsten van bol- en
wortelgewassen
j. A. Veerman
Een belangrijke vraag is tegenwoordig voor de tuin
ders: hoe krijg ik mijn werk op tijd klaar? Het wordt
steeds moeilijker mensen voor de seizoenwerkzaam
heden aan te trekken. De tuinder is gedwongen ook
in de oogsttijd al het werk op het bedrijf met de
vaste kern van personeel te doen. De belangstelling
voor het mechanisch oogsten neemt dan ook sterk
toe. Tot heden is echter van alle werkzaamheden de
oogst het slechtst gemechaniseerd. Dit ligt ook voor
de hand. De oogst van tuinbouw Produkten moet
met zorg geschieden. In vele gevallen wordt niet
voor de voet op geoogst, maar worden de oogstbare
planten stuk voor stuk uitgezocht.
De eerste eis die aan een oogstmachine mag worden
gesteld, is dat de beschadiging niet groter mag zijn
dan bij het oogsten met de hand.
Bol- en wortelgewassen lenen zich beter voor ma
chinaal oogsten dan groentegewassen. Bij tulpen,
narcissen, irissen en lelies wordt reeds jaren het uit
ploegen toegepast. Voorwaarde is dat de bollen op
lange regels zijn gepoot. Op zandgrond worden vrij
wel uitsluitend narcissen uitgeploegd. Andere ge
wassen laten zich in het losse zand slecht uitploegen
en hierbij geeft dit dan ook weinig voordelen boven
handwerk. Dit komt wellicht ook doordat vaak het
juiste ploegrister voor dit werk ontbreekt.
Het loof wordt op sommige bedrijven met motor
maaiers afgemaaid. Dit gaat snel, doch geeft grote
slijtage aan de maaibalk.
In de omgeving van Breezand worden soms de op
lange regels geteelde bollen vóór het rooien met een
lichter losgemaakt. Een vierwielige trekker kan een
bed in één keer loswoelen. De bollen worden dan
verder met de hand uit de grond gegraven.
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Op het I.T.T. geconstrueerde trilrooier voor bloem
bollen. Werkdiepte 20 cm. Het zand is reeds op de
vierde rol uitgezeefd

De trilrooier die op het I.T.T. door de heer Langendijk is ontworpen, is nog niet gereed. Er is in de
bollenstreek enige tijd met een proefexemplaar geexperimenteerd. Er werd toen veel last ondervonden
van wielslip. Besloten is in overleg met de Mechani
satie Commissie van het Centraal Bloembollen Co
mité, een nieuwe machine op rupsbanden te
bouwen.
Voor de kleibollen worden rooiproeven genomen
met een machine, bestaande uit een omgebouwde
ploeg, die de grond met de bollen op een transport
bandje brengt.
Een Nederlandse fabriek heeft een machine ge
bouwd die gladiolen rooit, het loof afsnijdt en de
bollen in de mand legt. Ook deze machine verkeert
nog in het ontwikkelingsstadium. Het is een vrij
grote machine die alleen op grote percelen kan
werken. Voor het rooien van gladiolen wordt door
enkele kwekers ook wel de aardappelrooimachine
met schuddende opvoerketting gebruikt. Om te
voorkomen, dat de schuddende ketting de bollen be
schadigt, moet de grond vrij hoog op de ketting
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worden meegenomen. Het loof wordt vooraf ge
maaid en opgeharkt.
In Engeland is een bollenrooimachine gebouwd op
een Lanz Alldog-trekker. Het is een grote machine,
die volgens de beschrijving 80 are per dag kan be
werken. De machine werkt als voorraadrooier.
Uien kunnen thans ook mechanisch worden ge
rooid. Daarvoor gebruikt men een machine van
Engels fabrikaat. Deze is voor de trekker gemon
teerd en maakt zes rijen tegelijk los die op twee
rijen bij elkaar worden gebracht. Het losmaken ge
schiedt door draaiende schijven. De rijenafstand
moet minimaal 30 cm zijn.
Dit jaar is op Flakkee geprobeerd de in rijen op het
veld liggende uien met behulp van een aardappelrooimachine, waarvan de rooischaar was wegge
nomen, in zakken te brengen. Het resultaat was op
het oog vrij goed. Bewaarproeven zullen moeten uit
maken of de uien zijn beschadigd.
Het mechanisch oogsten is het verst doorgevoerd bij
aardappelen. Een zeer jong gewas is alleen zonder
schade te bewerken met een lichter. Bij pootaardappelen komt steeds meer de kettingrooier in ge
bruik. Deze kan worden getrokken door een zware
tweewielige of door een vierwielige trekker. De
knollen worden het minst beschadigd als de grond
vrij hoog op de transportketting wordt meegeno
men. Droge harde kluiten blijken de aardappelen op
de schuddende ketting te beschadigen.
Zomerwortelen worden steeds met de hand gerooid.
In de toekomst zal misschien op zandgronden de
trilrooier voor dit gewas kunnen worden gebruikt.
Bij winterwortelen wordt de grond naast de rij weggeploegd, waarna de wortelen in de richting van de
voor met de hand worden uitgetrokken.
Op vele bedrijven worden de wortels gelicht. Ze
worden half uitgeploegd, waarna ze vlot kunnen
worden opgeraapt. Het loof wordt vooraf met de
zeis gemaaid en dan weggeharkt. Het lichten ge
beurt met een twee- of vierwielige trekker. Men

Witloflichter met tweewielige trekker

dient daarbij niet met beide wielen tussen de regels
te rijden; zij zouden de grond weer vastdrukken.
In de Noordoostpolder wil men voor het rooien van
wortelen een aardappelrooier inschakelen.
Witlof wordt op lichte gronden vaak uitgeploegd,
waarbij een mes aan het zooiijzer de wortelpunten
afsnijdt. De rij wordt met de hand gerooid, voordat
de volgende snede wordt geploegd. Op zware grond
wordt vaak met de lichter gewerkt. Ook dan is het
noodzakelijk dat elke rij eerst op zij wordt gelegd.
Het rooien van kroten (bieten) is nog geheel hand
werk. Misschien is de uienplukmachine ook voor
het oogsten van ronde bieten te gebruiken.
Er wordt hard gewerkt aan de mechanisering van
de oogst. Veel tijdbesparing schijnt het machinaal
oogsten nog niet op te leveren. Winstpunten zijn
echter dat het zware werk door de machine wordt
gedaan, en dat voor het overige werk ongeschoolde
krachten kunnen worden ingeschakeld. Dit laatste
is bij oogsten met de hand dikwijls niet mogelijk.
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Grondbewerking en
bodemverzorging
Ook op de tweede ontwikkelingsdag werd een fo
rumbespreking gehouden. Het forum bestond uit de
heren: ir. H. J. A. Slits, Rijkstuinbouwconsulent te
's-Hertogenbosch (voorzitter), H. L. Tigchelaar,
H. G. A. van Roosmalen en J. C. van Leeuwen,
respectievelijk van de Rijkstuinbouw consulent
schappen te Hoorn, 's-Hertogenbosch en Naaldwijk,
en ir. G. P. Wiersema, J. A. Veerman en H. R. ten
Cate van het Instituut voor Tuinbouwtechniek.
Aan de forumbespreking ging de volgende inleiding
van ir. H. J. M. Krijnen vooraf.

Werktuigen voor de grondbewerking

De ervaringen met werktuigen voor de grondbewer
king zijn zo oud als de landbouw zelf. Uit de pun
tige stok die de oermens gebruikte voor het los
maken van de grond, werden de hak en de schop
ontwikkeld. Opmerkelijk is dat de hak tientallen
eeuwen heeft standgehouden en nu nog bij vele tech
nisch weinig ontwikkelde volken in vrijwel ongewij
zigde vorm het enige grondbewerkingswerktuig is.
Inschakeling van het trekdier bij de grondbewerking
deed uit de hak de ploeg ontstaan. Deze evolueerde
in de loop der eeuwen tot het moderne werktuig
dat wij kennen. De invoering van de hark en de
kluitenklopper was een logisch gevolg van de er
varing dat de grond een zekere fijnheid moet hebben
voor de ontkieming en de aanslag van fijne zaden.
Uit deze werktuigen ontstonden in een later stadium
de egge en de sleep.
Een van de belangrijkste momenten in de geschie
denis van de grondbewerkingswerktuigen was onge
twijfeld het ogenblik waarop de rol in gebruik
kwam. Deze was het eerste landbouwwerktuig dat
niet over de grond werd gesleept, maar om een as
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draaide. Daardoor vroeg het relatief slechts weinig
vermogen.
Tot aan het eind van de vorige eeuw bleven het
sortiment en de constructie van de werktuigen vrij
wel onveranderd. De eerste toepassing van machines
voor de voortbeweging (aanvankelijk stoommachi
nes, later motoren) bracht alleen wijzigingen in de
werkbreedte en -diepte.
Een zeer belangrijke, ja revolutionaire ontwikkeling
volgde op de uitvinding van de frees. Dit was het
eerste werktuig waarbij de ronddraaiende delen
werden aangedreven. Hierdoor werd een methode
van grondbewerking mogelijk die sterk verschilde
van de gebruikelijke. Toen de frees eenmaal haar
bruikbaarheid had bewezen, lag het voor de hand
dat de hakfrees en later de rolschoffel het werk van
de hak, de schoffel en de hark zouden gaan over
nemen. Daarmee zijn we in het heden aangeland, in
het tijdperk van de schoffelfrees, de schudegge en
de trillende ploegschaar.
We beschikken thans in de tuinbouw over een arse
naal van werktuigen en machines waarmee de grond
op de een of andere wijze wordt bewerkt. Of er in
de naaste toekomst nog ingrijpende veranderingen
zullen optreden, is moeilijk te voorspellen. Thans
kan alleen worden vastgesteld, dat er nog steeds ver
schillende problemen bestaan, die om een oplossing
vragen. Wij zijn hier bijeen om enkele van deze
problemen te bespreken en om onze ervaringen uit
te wisselen. Wij vleien ons niet met de hoop de pro
blemen tot een oplossing te kunnen brengen of een
recept te kunnen samenstellen dat onder alle om
standigheden kan worden toegepast.
Het doel van de grondbewerking is overal gelijk:
men wil de grond in een toestand brengen en/of
houden waarin de plant onbelemmerd kan groeien
en tot produktie komen. Op welke wijze dit dient te
geschieden hangt echter af van de plantesoort en de
grond zelf. Als er dan ook één gebied is waarop ge
neraliseren uiterst gevaarlijk is, dan is het wel het
terrein van de grondbewerking.

28

Forumbespreking
De heren Tigchelaar, Van Leeuwen en Van Roos
malen hielden een korte inleiding over de grond
bewerking in Noord-Holland, het Westland en
Noord-Brabant.

Discussie

In grote lijnen kan de grondbewerking worden on
derscheiden in diepe en ondiepe grondbewerking.
Diepe grondbewerking

Het gebruik van freesmachines
In Noord-Holland wordt al zeer lang grondbewer
king toegepast. Duizend jaar voor het begin van
onze jaartelling werd de grond er reeds bewerkt.
Voor de tweede wereldoorlog was in dit gebied de
freesmachine al in gebruik; de grond leent zich er
over het algemeen goed voor frezen.
Noord-Holland heeft verschillende tuinbouwgebie
den, zoals het Geestmerambacht, de omstreken van
Hoorn, het zuidoostelijk deel van de Beemster en de
Bollenstreek. Daar hier meestal grovere tuinbouw
wordt beoefend, lenen de bedrijven zich uitstekend
voor mechanisatie en vele zijn dan ook gemechani
seerd. In het ene tuinbouwgebied is de mechanisatie
verder gevorderd dan in het andere.
In het Westland met zijn glastuinbouw is de grond
betrekkelijk licht. In het zuiden van het glasdistrict
vindt men alle grondsoorten. Door de beperkte
ruimte is de grondbewerking in kassen moeilijk te
mechaniseren. Verder varieert de bewerking van de
grond er sterk; tegenwoordig is ze niet meer zo in
tensief als ze geweest is.
In Noord-Brabant vindt men de tuinbouw over het
algemeen op zandgrond (een laagje met 3-5 % hu
mus, daarna een zeer humusarme laag, vervolgens
geel of wit zand). De grond in Brabant is zeer ge
voelig voor structuurbederf. Men past de machines
door het aanbrengen van veranderingen zoveel mo
gelijk bij de omstandigheden aan. De waterhuishou
ding is er door de sterk wisselende grondwaterstand
zeer slecht. Het Brabantse bedrijf heeft een ge
mengd karakter, wat de nodige problemen voor de
mechanisatie meebrengt.

In het Westlandse warenhuis vormen de verwar
mingsbuizen een belemmering voor de toepassing
van frezen. Toch kan de frees in de kassen niet wor
den gemist. Het verdient daarom aanbeveling de
kap van de kassen breder te maken. Op veengronden
heeft men slechte ervaringen met de frees. De
bovenlaag wordt verpulverd, waardoor het contact
met de ondergrond verloren gaat. Daarom gebruikt
men op veengronden wel de graaf, die een betere
breuk geeft en de waterhuishouding niet verstoort.
Gesteld kan worden dat in het algemeen de frees
heel goed bruikbaar is op grond van uitstekende
conditie, mits voor een goede bemesting wordt ge
zorgd. Bij minder goede grond bestaat gevaar voor
structuurbederf. Daarom verdient het aanbeveling
het frezen met spitten af te wisselen. Het resultaat
hangt ook af van het tijdstip, de weersomstandig
heden en de diepte waarop men freest. Verder is
gedegen kennis van het gewas noodzakelijk.
Het toerental van de frees blijkt in het algemeen te
hoog te zijn. Hoe sneller de frees draait, des te fijner
wordt de grond verkruimeld. Dit werkt structuur
bederf in de hand. Een wat grovere samenstelling
van de grond is gunstiger. Over het algemeen wordt
te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
schakelen. Indien de grond geen hakenfrees ver
draagt, kan een bladenfrees worden gebruikt. Deze
geeft een minder fijne verkruimeling. Voor lichte
en gevoelige gronden is de frees ongeschikt; het toe
rental is te hoog in vergelijking met de rijsnelheid.
Op de vraag of het mogelijk is een nieuw werktuig
voor het spitten te ontwerpen, werd geantwoord dat
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het Instituut voor Tuinbouwtechniek hiertoe gaarne
bereid is als het bedrijfsleven hiervoor belangstel
ling heeft.
Ploegen en frezen
Wanneer men het ploegen combineert met ondiep
frezen, vermijdt men zoveel mogelijk de nadelen
van het frezen. Het beste is in de herfst ploegen en
in het voorjaar frezen. Bij de tweede teelt in de
zomer kan met licht frezen worden volstaan. Ploe
gen vereist minder energie dan frezen. Na het ploe
gen kan men eggen of cultivateren. De ploeg zou
voor de glastuinbouw bruikbaar zijn als zij smaller
was en als de grond er tot op een grotere diepte mee
bewerkt kon worden. In de kassen zijn er misschien
mogelijkheden voor de lier, de balansploeg, de
staartploeg en de gyrotiller (horizontale frees). Ook
hier geldt: de bouw van de kas en de teelt moeten
zich bij de machine aanpassen. De verwarmings
buizen in de kassen zullen dus omhoog moeten.
Voor onze gewassen is het noodzakelijk dat 30-35
cm diep geploegd wordt. Het idee werd geopperd
een frees voor kas- en zandgronden te ontwerpen die
zoveel mogelijk het spitten benadert; bij voorbeeld
een frees met kleine schoepjes die zich in de grond
omdraaien. (Er wordt opgemerkt dat er reeds een
dergelijke ploeg geweest is.)
De ploeg- of freeszooi
Dit is een dichte laag in de grond, ontstaan door her
haaldelijk ploegen of frezen op dezelfde diepte. Zij
belemmert het watertransport, zodat in droge peri
oden de bovengrond te droog wordt en bij veel
regen geen goede afwatering mogelijk is. Ploegzolen
treden veelvuldiger op dan freeszolen; beide kunnen
worden voorkomen als de diepte van de bewerking
elk jaar wordt gewijzigd. Een „zool" in een grasland
is geen ploegzool, maar een door afscheiden van
bepaalde gronddeeltjes ontstane verdichting.
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Ondiepe grondbewerking
De problemen, samenhangend met de ondiepe
grondbewerkingen, de onkruidbestrijding, komen
het gehele groeiseizoen naar voren. Enkele machi
nes voor de ondiepe grondbewerking zijn de hakenfrees, de bladenfrees en de draaischoffel.
Het forum meent dat het voor het verkrijgen van de
gunstigste groeiomstandigheden veelal noodzakelijk
is de bovenste grondlaag los te maken, ook indien
men aanneemt dat er zich geen onkruid in bevindt.
De wenselijkheid van losmaken hangt ook af van
de grond en het gewas. Zuurminnende planten doen
het namelijk beter in een dichtere, kalkminnende in
een lossere grond. Indien de grond geheel door het
gewas wordt bedekt, is de kans op dichtslaan min
der groot. Dan kan deze bewerking achterwege
blijven.
Ook bij de ondiepe grondbewerking moet men er
tegen waken, dat de structuur van de grond be
dorven wordt. Er dient een machine te worden ge
bruikt, die de grond ondiep omwoelt (±2 cm), zo
dat het onkruid niet wordt ondergewerkt. Men kan
hiervoor de hakfrees gebruiken. Op zandgronden
kan men beter gebruik maken van een draaischoffel
(schoffelfrees), omdat de hakfrees spoedig te diep
in het zand zou wegzakken.
Een draaischoffel aan een verticale as blijkt niet de
ideale oplossing te zijn. De grond wordt naar één
kant gegooid, waardoor vervuiling van het gewas
kan optreden.
Opgemerkt werd, dat het onkruid niet overal zo in
tensief bestreden wordt als hier. In Canada bij
voorbeeld wordt in de natte periode het hoog op
geschoten onkruid tweemaal losgemaakt. Dit vormt
dan in de droge periode een laag die de grond voor
uitdrogen behoedt.
Voor het verkrijgen van een betere bodemluchting
kan wellicht een prikrol worden gebruikt. Voor
sportvelden is een prikrol zeker aan te bevelen, on
der bepaalde omstandigheden ook voor andere
gronden.
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Summaries
(Study days for workers in horticultural engineering)
Mechanical dibbling and planting (p. 20)
The use of mechanical dibblers and planters in horti
culture is constantly increasing. An account is given of
the necessary soil conditions and the crops which lend
themselves to mechanical dibbling and planting. It has
been found that the machines can get through between
3 and 5 times as much work as is possible by hand.

Mechanical harvesting of bulbs and root crops (p. 26)
In this article an enumeration is given of the bulbs and
root crops which can now be harvested mechanically.
In the bulbgrowing sector there is great interest in the
mechanization of harvesting. Efforts are being made
everywhere to provide what is required. For example,
a machine for harvesting bulbs has been developed by
the Institute of Horticultural Engineering. In addition,
machines for the harvesting of onions, potatoes, and
winter carrots, witloof chicory and beetroot are either
already available or in the course of development.
Tillage and care of the soil (p. 28)

The winch in horticulture (p. 23 )
A winch is very suitable for drawing the lifter in tree
nurseries. The small trees can then be lifted some weeks
before the busy pulling season. A winch can also be
used on soils which are not sufficiently firm to bear
a tractor. Furthermore, with the aid of a winch a high
tractive effort can be obtained from a light tractor.
If the winch is to be used solely for lifting, a singledrum model will suffice, otherwise the dual-drum type
is to be recommended. In special cases the use of a
remote-controlled winch may be justified.

A forum discussion was also held on the second study
day. This time the use of machinery for the tillage and
care of the soil was discussed. The advantages and dis
advantages of the rotary tiller for deep tillage where
the subject of a detailed exchange of views. The dis
advantages of the rotary tiller are largely obviated when
the deeper layers of the soil are loosened up with a
plough and a rotary tiller is used for the layers nearer
the surface. The use of the rotary tiller for weed con
trol was also discussed.
The forum discussion was preceded by an introductory
talk on tillage implements.
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Mededelingen van het Instituut voor Tuinbouwtechniek Wageningen
De volgende mededelingen zijn nog verkrijgbaar door storting van het bedrag op postgirorekening
nr 560057 van het Instituut voor Tuinbouwtechniek, Dr S. L. Mansholtlaan 10, te Wageningen.
1. E. W. B. van den Muijzenberg. Overzicht van de historische ontwikkeling van de kassenbouw en
de kasverwarming. (Uitverkocht)
2. E. W. B. van den Muijzenberg en P. G. Treurniet. De tuinbouwbedrijfsschuur in Berkel en om
streken. (f 0,30)
4. Ontwikkelingsdagen voor leerkrachten in tuinbouwtechniek 1948. (f 0,75)
5. E. W. B. van den Muijzenberg. Bestrijdingstechniek. (f 0,30)
6. E. W. B. van den Muijzenberg. De motortrekker in de tuinbouw, (f 0,50)
7. Ontwikkelingsdagen leerkrachten tuinbouwtechniek 1949. (f0,75)
8. E. W. B. van den Muijzenberg. Het vervoer in de tuinbouw, (f 0,50)
9. E. W. B. van den Muijzenberg. De toepassing van technische hulpmiddelen in de tuinbouw in
Engeland, (f 0,60)
10. E. W. B. van den Muijzenberg, De fabricage en toepassing van technische hulpmiddelen in de
tuinbouw in Zwitserland, (f 0,75)
11. E. W. B. van den Muijzenberg. Tuinbouwtechniek in Skandinavië. (f 0,60)
12. E. W. B. van den Muijzenberg. Technische hulpmiddelen in de tuinbouw in Frankrijk, (f 0,50)
13. Ontwikkelingsdagen leerkrachten tuinbouwtechniek 1950. (f 0,95)
14. G. W. van der Helm en E. W. B. van den Muijzenberg. De watervoorziening en de inrichting van
tuinbouwbedrijven in Engeland, (f 0,30)
17. E. W. B. van den Muijzenberg. Tuinbouwtechniek in Duitsland, (f 0,50)
19. E. W. B. van den Muijzenberg. Mechanisatie van de oogst, (f 0,50)
21. A. J. Wichers. Intern vervoer op veilingen, (f 0,30)
27. J. A. Businger. Luchtbehandeling van Produkten in gestorte toestand, (f 0,30)
29. J. A. Businger. Nachtvorstbestrijding d.m.v. besproeiing, (f 0,40)
33. A. van Drenth. Electrische grondverwarming met behulp van gaas. (f 0,50)
34. Ontwikkelingsdagen leerkrachten tuinbouwtechniek 1956. (f 1,—)
Voorts zijn nog verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt:
Jaarverslag 1956 van het ITT

f 2,—

Jaarboek Tuinbouwtechniek 1956

f 4,50

(Zij, die zich voor f 10,— per jaar opgeven als begunstiger van het Instituut, ontvangen alle publikaties
direct na verschijning gratis.)
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