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Dossier Aardbeiteelt
over de grens
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Aardbeien worden bij ons vooral in de Noorderkempen,
Limburg en West-Vlaanderen geteeld. Hoe doen onze
noorderburen het? We trokken naar de Aardbeien Demodag
in het Nederlands-Limburgse Egchel en leerden er bij over
demonstratieproeven rond residubeperking en meeldauw
beheersing en het optimaliseren van de doordragerteelt. Op
het innovatieplein spraken we met verantwoordelijken van
bedrijven die actief zijn in groeiverlichting en waterhygiëne.
Tot slot gingen we kijken naar de voordelen van het nieuwe
recirculatiesysteem voor water van aardbeitrayvelden bij van
der Avoird Trayplant in Bavel.
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In Nederland organiseren ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en
kenniscentrum Delphy elk jaar de Aardbeien Demodag. Begin september stelden Peter
Lemmen en Liesbeth Beijes uit het Nederlands-Limburgse Egchel hun aardbeienbedrijf
Lemmen Aardbeien voor de tweede keer open voor dit evenement. Tuinbouwadviesbureau
Delphy bracht er Berry Plaza onder, een onderzoeksplatform voor aardbeien. Thema’s
waren onder meer meeldauwbeheersing en een optimalisatie van de doordragerteelt.
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Jan Van Bavel
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eter en Liesbeth Lemmen-Beijes telen
sinds 2001 aardbeien in Egchel. Ze kenden
niets van de teelt, maar namen toen een
bedrijf over met 4000 m² kas- en 2000 m² tunnelteelt. Daarna breidden ze het bedrijf stap voor
stap uit. Nadat ze de eerste stellingen (ongeveer
5000 m²) hadden gebouwd, verrees in 2005 een
kas van 5000 m². Drie jaar later legden ze het eerste trayveld aan voor 25.000 planten. Intussen zijn
dit er al 380.000, waardoor het bedrijf volledig
zelfvoorzienend is in eigen planten. Ook de stellingenteelt groeide tot een teeltoppervlakte van
2 ha, waarvan ze een afdeling dubbel telen. “In
2017 hebben we een grote stap gezet met de aankoop van een voormalig perkplantenbedrijf in de
buurt, met stellingen met het ras Favori”, vertelt
Peter. “We hebben de bestaande kas van een halve
ha helemaal gestript en in de loop van 2018 ingericht voor de aardbeienteelt (Elsanta). Momenteel hebben we Elsantaplanten op ons bedrijf in
Egchel, met verder een kraanvak Sonsation op de
stellingen. Dit jaar starten we met een vak Sonsation en twee vakken Limalexia.” In totaal heeft
Peter nu 2 ha kasteelt, waarvan er 10.000 m² verwarmd wordt. Om de dure investering te laten
renderen, besloot Peter om de stellingen op een
afstand van 1,15 m uit elkaar te zetten, net als in
de kas. Hun bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot
8 ha met een trayveld, stellingen en kassen.

Residubeheersingsproef
Lemmen Aardbeien fungeert ook als locatie voor
het praktijkonderzoek ‘Berry Plaza’, dat door
Delphy vanuit de behoefte aan kennisontwikkeling werd opgezet. Er worden demoproeven uitgevoerd in opdracht van telers, plantenkwekers,
leveranciers van gewasbescherming en substraatbedrijven. Delphy-onderzoeksexpert Bart Jongenelen gaf de nieuwste proefresultaten voor proeven met plantversterkers, meststoffen en
substraten mee. Het ontstaan van meeldauw in
het aardbeigewas kan leiden tot een aanzienlijke
productiereductie. Elsanta, ook in Nederland nog
het meest geteelde ras, is hier vrij gevoelig voor.
“Een residubeheersingsproef rond junidragers in
de stellingenteelt, waarbij pas in de laatste weken
om de vijf in plaats van om de zeven dagen werd
gespoten, toonde aan dat ondanks een hoge
meeldauwdruk een gemiddelde productie van
3,8 kg/m² kan worden gehaald”, zei Bart.

Teeltoptimalisatie doordragers
De teeltstrategie met doordragers op een stellingsysteem groeit. Maar er is nog een grote kennisbehoefte. Zo is er behoefte aan een vlakker productiepatroon met hoge kwaliteitsvruchten
gedurende de hele teeltperiode. De voorbije jaren
deed Delphy (in samenwerking met andere partners) daarom onderzoek naar de perspectieven ->
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Op het innovatieplein van de Aardbeien Demodag
in Egchel zagen we enkele vooruitstrevende
nieuwigheden van bedrijven die actief zijn in
groeiverlichting en waterhygiëne.

Bart Jongenelen, Delphy-aardbeienonderzoeks
expert, gaf uitleg bij diverse demonstratieproeven.
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Verkoopmanager Patrick Casteleyn van MechaTronix
gelooft rotsvast in de nieuwe ledgroeilamp CoolGrow Linear
voor de belichte enkel- en meerlagenteelt van aardbeien.

Ledgroeilamp met warmteafgift
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van deze teeltvorm. “In principe is het mogelijk om
deze teelt op stellingen en/of onder glas zo in te
richten dat ze een hogere productie geeft en daarmee rendabel kan zijn op een aardbeienbedrijf.
Maar een hogere productie is niet altijd zaligmakend”, aldus Bart Jongenelen. “Als de plukprestatie
eronder lijdt, leidt dat tot meer (dure) arbeidsuren
in piekperioden. Die hogere arbeidskosten drukken
het rendement en arbeid wordt steeds lastiger te
faciliteren. Ook de planbaarheid van de arbeid binnen de bedrijfsvoering is een aandachtspunt.” Uit
een proef rond de arbeidsbehoefte van rassen zoals
Altess en Furore – in opdracht van veredelaar Flevo
Berry – bleek dat raskeuze en planttype een
invloed heeft op de arbeidsbehoefte van de teelt.
In een demonstatieproef zoomde meststoffenproducent Mivena in op de bemesting van doordragers (ras Favori in minitrays) tijdens de plantopkweek via drie bemestingsstrategieën. “Bij de
vroegste plantdatum gaven de zwaarst bemeste
planten de laagste eerste flush, terwijl je dat net
omgekeerd zou verwachten, en komt die ook nog
eens sneller terug. De dubbele afdekking is hier
een potentiële verklaring voor, want zo neem je
heel wat licht weg”, stelde Bart. In de planting van
begin april was het effect zoals verwacht juist
omgekeerd. Om inzicht te krijgen in het effect van
het planttype op het productieprofiel werd er een
‘proefplanting’ doordragers (overwinterde tray/
minitray en gekoelde trayplanten, voorgetrokken
en direct op de goot geplante frigoplantjes van de
rassen Murano en Favori) opgezet. “Vooral de
overwinterde planten gaven interessante inzichten. Zo bleef de Murano overwinterde minitray
bijna tien weken continu 400 à 600 g per strekkende meter produceren. Om een vlakke productie
op je bedrijf te bereiken, is het balanceren tussen
diverse planttypes en plantingen.” n

Met de CoolGrow Linear ontwikkelde led-groeilichtfabrikant
MechaTronix (met Europees hoofdkwartier in Breda) een
nieuwe ledgroeilamp met een armatuurlengte van 1,20 meter
voor de belichte enkel- en meerlagenteelt van aardbeien, of
zelfs daglichtloze teelten in containers en vertical farming. Ze is
verkrijgbaar in een 40 of 60 watt-variant, afhankelijk of je
opteert voor een vervroegde/verlate teelt of een winterteelt.
Het glas van de lamp is zo gevormd dat het over een breedhoek van 120 graden wordt uitgestraald. Volgens verkoop
manager Patrick Casteleyn wordt – als de lamp 30 cm boven
de top van het gewas hangt – 90% van de energie uitgestraald
over een breedte van 90 cm. “Bovendien is de verstrooiing
zodanig dat ook de zijkanten van het gewas voldoende licht
krijgen. Dat is essentieel bij een meerlagenteelt. Voor vervroegde en verlate teelten in een verwarmde kas adviseren we

nd

om een lichtniveau tussen 120 en 160 micromol/sec op te hangen. Voor een echte winterteelt streef je eerder naar 180 tot
230 micromol/sec voor een goede balans.” De lamp is ook
stuurbaar tussen 0 en 100% van de lichtoutput. Bij een lichtrendement van zo’n 50% wordt de helft van het vermogen
(33 Watt/1,20 meter) omgezet in warmte. De warmteafgift van
de ledlamp (45 °C) zorgt bovendien voor extra activiteit in het
gewas en past ideaal in het koudere teeltproces van aardbeien.
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www.horti-growlight.com
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www.intracare.nl

Het effect van Intra Hydrocare in beeld: links zonder de toe
passing van de waterstofperoxide, rechts na de toepassing.
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Water is een van de grootste infectiebronnen voor ziektes.
Bacteriën, schimmels en virussen verspreiden zich heel
gemakkelijk in waterleidingen en wateropslagplaatsen. Het
Nederlandse bedrijf Intracare bracht met Intra Hydrocare
een gestabiliseerde waterstofperoxide op de markt die irrigatiesystemen reinigt. Leidingen, druppelaars, slangen en
sproeiers blijven hierdoor vrij van biofilm. “Hydrocare is een
geregistreerde biocide, zowel in Nederland als in België”,
zegt Harm Vogels, technisch verkoopmanager bij Intracare.
“Via een pulspomp voegen we continu een hele lage dosering van dit desinfectiemiddel toe aan het irrigatiewater,
waardoor schadelijke micro-organismen ook worden geëlimineerd. Dit geeft de best mogelijke waterkwaliteit voor het
gewas. Na de toepassing blijven water en zuurstof over als
residuen. Hydrocare verhoogt hiermee het zuurstofgehalte
in het water met 10 à 15% en dat is gunstig voor de wortelgezondheid en -ontwikkeling. Door het gebruik van de waterstofperoxide krijgen meeldauw, pythium, fusarium,
phytophthora en vele andere pathogenen niet de kans om
het gewas te besmetten via het water.”
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Goede waterhygiëne, gezond gewas

De Philips GreenPower LED toplighting compact-module
stelt telers in staat om makkelijker over te schakelen
op ledverlichting.

Van HPS- naar ledverlichting
Wereldmarktleider in verlichting Signify (voorheen Philips
Lighting) biedt zachtfruittelers lichtoplossingen voor zowel
fotoperiodische als assimilatiebelichting. De nieuwe passief
gekoelde GreenPower LED toplighting compact-module
heeft een uitgekiende lichtverdeling en maakt één-op-één
vervanging van bestaande HPS 600 en 1000 W-armaturen
mogelijk. Met de nieuwe Philips GreenPower LED production-module 3.0 kunnen telers de kleurenspectra en licht
niveaus van diverse specifieke lichtrecepten gemakkelijk
aanpassen aan de behoeften van gewassen en groeifasen.
“Dit is ideaal voor telers die meerlaagse gewassen willen
kweken die een hoog lichtniveau vereisen”, aldus Udo van
Slooten, business leader Horticulture bij Signify. “Deze
module kan de kleur regelen en is dimbaar, zodat telers elk
gewas kunnen voorzien van de juiste hoeveelheid licht en
een geoptimaliseerd spectrum voor elke groeifase. Door de
unieke combinatie van de hoge lichtopbrengst en de breedbundeloptiek moeten er de helft minder modules worden
geïnstalleerd, wat de initiële investering beperkt.” n
www.philips.com/horti
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Naar een emissievrij
watersysteem voor trayvelden

co

De Nederlandse aardbeienteler Peter van der Avoird is een van de vier
ondernemers die deelneemt aan het Vlaams-Nederlandse
Interregproject Recupa. Dat wil de emissie van trayvelden voor
aardbeien verder verminderen. We gingen kijken hoe Peter dit aanpakt.
Jan Van Bavel

A

ardbeiplanten worden in open
lucht opgekweekt op een trayveld dat wordt bedekt met
plastic. De neerslag die op zo’n veld
valt, biedt veel mogelijkheden om hergebruikt te worden in de opkweek van
aardbeiplanten. Het grensoverschrij-

28

Boer&Tuinder • 16 januari 2020

dende Interregproject Recupa (recirculatie zonder uitspoeling of puntlozing
tijdens de opkweek van aardbeiplanten
op trayvelden) heeft tot doel een gesloten, emissievrij circulair watersysteem
voor trayvelden te ontwikkelen, met
gebruik van de beste ontsmettings-

Peter van der Avoird:

“We moeten stappen
zetten naar meer
duurzaamheid.”

Trage zandfilter

Bo

Peter vangt in Bavel al veel meer water
op dan wettelijk nodig is. Maar hij
werkt graag mee aan onderzoek dat de
sector nóg duurzamer kan maken. “Ik
wil voorkomen dat er emissies optreden naar het oppervlaktewater. Daarom
moeten we blijven vooroplopen om de
uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te minimaliseren. Daarvoor moet je kennis opbouwen. Als sector moeten we stappen
zetten naar meer duurzaamheid.” Zo wil
Peter weten hoeveel millimeter neerslag het watersysteem moet kunnen
bergen en welke invloed koude temperatuur heeft op de werking van een biologische zandfilter. “Die werkt quasi
perfect als het gaat om het filteren van
alle ziektekiemen, maar bij stevige
koude in de winter werkt hij misschien
niet meer goed. De filter binnen zetten,
past niet overal en is duur. Misschien
werkt hij beter als hij ’s winters wordt
afgedekt tegen de kou. We moeten zoeken naar simpele oplossingen.” n
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In Bavel voldoet van der Avoird aan
nullozing op het oppervlaktewater. Hij
vangt al het regen- en drainwater op in
bassins en hergebruikt het op het trayveld, na ontsmetting en reiniging in
een biologische zandfilter. “Er zijn veel
systemen om je water te zuiveren”, zegt
Peter. “Wij kozen acht jaar geleden voor
een traag werkende zandfilter omdat
die het meest de natuur nabootst. Drie
meter diep vind je allerlei nutriënten
en gewasbeschermingsmiddelen, maar
geen ziektes.” Op het trayveld koos
Peter voor een waterafvoer over het
betonpad, zodat de ruimte optimaal
wordt benut. Het drainwater van het

bo

adviseur Tuinbouw
pieter.timmermans@boerenbond.be

First-flushsysteem
volgend jaar verplicht

er

Meten is weten

Pieter Timmermans

en

trayveld en de kas wordt afgevoerd
naar de vuilwatertank en vandaar naar
twee langzame zandfilters. Daarin ontwikkelt zich een sliblaag die verontreinigingen op biologische wijze afbreekt.
Het gezuiverde water wordt vervolgens
doorgestuurd naar de zuiverwatersilo,
waarna het hergebruikt wordt voor
tray- en frambozenvelden. Van juli tot
december staat het trayveld (1 ha) vol
met 420.000 (minitrays) à 740.000
(trays) aardbeienplanten, vooral doordragers. Nadelen van het systeem zijn
volgens Peter de grote buffercapaciteit
die je nodig hebt en het feit dat de filter
in de winter niet werkt omdat hij buiten staat.

ht

technieken. Het wil ook de mogelijke
overlopen in de waterkringloop in
kaart brengen. Zo hopen de partners
van het project (Proefcentrum Hoog
straten, Proefstation voor de Groenteteelt, ZLTO en Waterschap Brabantse
Delta) alle voordelen van een gesloten
waterstroom en hergebruik van nutriënten te kunnen optimaliseren en de
verworven kennis te verspreiden,
onder meer naar tuinders.
Hiervoor vinden proeven plaats op
twee Nederlandse en twee Vlaamse
aardbeienbedrijven. Van der Avoird
Trayplant uit Bavel (vlakbij Breda) is
gespecialiseerd in het opkweken van
uitgangsmateriaal van aardbeien en
frambozen. “In 2002 begonnen we met
de teelt van trayplanten”, vertelt
bedrijfsleider Peter van der Avoird, die
in 2018 in Nederland werd verkozen tot
agrarisch ondernemer van het jaar. Op
56 ha, verspreid over vijf locaties
(waaronder de hoofdlocatie Bavel)
teelt hij aardbeien (in kassen en op
trayvelden) en frambozen.
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Dossier

In het zesde Mestactieplan zijn
specifieke maatregelen voorzien voor de
grondloze tuinbouw met het oog op een
vermindering van de nutriëntenverliezen.
Bedrijven met substraatteelt in de
openlucht moeten daarom vanaf
1 januari 2021 een opvangcapaciteit
van 100 m³/ha trayveld voorzien onder
de vorm van een ‘first-flushsysteem’.
Deze benadering zorgt ervoor dat al
het drainage- en regenwater volledig
wordt opgevangen en verwerkt voor
hergebruik. In geval van hevige regenval
wordt het eerste drainagewater in een
opslagtank opgevangen voor recirculatie.
Bij aanhoudende regen wordt op een
bepaald moment een drempelwaarde
overschreden en zal overtollig
water worden afgevoerd naar het
oppervlaktewater. Op dat ogenblik zijn de
nutriëntenconcentraties in het geloosde
water al aanzienlijk verminderd en is de
totale belasting van het oppervlaktewater
verwaarloosbaar.

Voor meer informatie over het Vlaams-Nederlandse Interreg-project Recupa kan je
terecht op www.grensregio.eu/projecten/recupa-1.
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