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Vaste planten algemeen
Stapelen
De wettelijke gebruiksvoorschriften van
middelen op basis van abamectine (o.a. Vertimec) en deltamethrin (o.a. Decis) zĳn aangepast. Het Ctgb heeft dit besloten om het
stapelen van middelen aan banden te leggen. Stapelen wil zeggen dat je een middel
met een werkzame stof maximaal gebruikt
en daarna kiest voor een ander merk maar
met exact dezelfde werkzame stof. Op het
etiket van bĳvoorbeeld Vertimec staat nu:
‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis
van abamectine geldt in onbedekte teelten
een totale dosering van maximaal 0,018 kg
actieve stof per hectare per 12 maanden.
Voor bedekte teelt geldt een totale dosering
van maximaal 0,072 kg actieve stof per ha
per 12 maanden’. In de praktijk betekent
dit dat je maximaal twee keer 0,5 liter abamectine per ha per jaar mag toepassen in
de onbedekte teelt en maximaal acht keer
0,5 liter per ha per jaar in bedekte teelten.
Ofwel: Deze middelen kunnen dus nog net
zo vaak worden gebruikt als nu al op het etiket stond, maar je mag met de nieuwe eisen
niet na de maximale aantal toepassingen
Vertimec overstappen op een ander merk
met als werkzame stof abamectine. Hetzelfde geldt voor deltamethrin. De verwachting is dat dit ‘stapelverbod’ op termĳn voor
meer werkzame stoffen gaat gelden.

Larven varenrouwmug
Wees in net opgepot plantmateriaal alert
op aantasting door de larven van de varenrouwmug. Deze witte larven met zwarte kop kunnen vooral jong plantmateriaal
sterk belemmeren in de groei. Vooral bij
traag wortelende gewassen, zoals Anemone
en Astrantia, kan dit veelvuldig voorkomen.
Voorkom natte plekken. Preventief kunnen
aaltjes en/of roofmĳten worden ingezet.

Schermdoek
Bij de keuze voor nieuw schermdoek in
de kas spelen verschillende factoren een
rol. Kies allereerst voor brandvertragend
schermdoek. Dit is een eis van veel verzekeraars. Verder is er verschil tussen schermdoek en energiedoek. Schermdoek bestaat
uit aluminiumbaantjes met daartussen
open baantjes (netstructuur). De verhouding
tussen het aantal open baantjes en dichte
baantjes bepaalt het schermpercentage. Bĳ
energiedoek zĳn de ‘lichtdoorlatende’ baantjes van doorzichtig plastic. Hierdoor wordt
in de winter meer energie bespaard. Een
nadeel is dat de temperatuur en luchtvochtigheid in de zomer onder een dicht scherm
meer kan oplopen. Het aanhouden van een
kier is niet aan te bevelen vanwege kans op
verbranding. Bij koude teelten (vorstvrij)
zoals de teelt van vaste planten gaat de voorkeur daarom uit naar gewoon schermdoek
in plaats van energiedoek.

Geranium
Begoniamijt
In onder meer Geranium ‘Johnson’ Blue en
ook in Phlox paniculata en Fuchsia is begoniamĳt waargenomen. De aantasting zien
we vooral eind augustus en september. De
mĳten zĳn zeer klein en zelfs met een loep
heel moeilĳk te zien. Ze zuigen aan groeipunten en jonge bladeren. Daarbĳ worden
stoffen afgescheiden die misvorming van
het groeipunt of van het blad en een lichte
bruinverkleuring veroorzaken. Bestrĳding
kan met bĳvoorbeeld 50 ml Vertimec Gold,
Vertimec Pro of 50 ml Milbeknock per
100 l water.

Iris
Verwerking
Het vroege najaar is een goed moment
om de Iris op te rooien en te verwerken
tot plantmateriaal. Er dient onderscheid
gemaakt te worden in de grove typen, zoals
de Iris germanica en de fĳnere typen zoals
de Iris ensata en siberica.
Belangrĳk voor beide typen is dat de knollen en pollen opdrogen, voordat ze in de
schuur worden verwerkt. Dit zet het groeiproces stil en het overtollige zand valt
makkelijk uit de wortelpruik. Bij de Iris
germanica is het van belang dat zorgvuldig
wordt gecontroleerd op bacterierot. Bacterierot geeft zachtrot aan de wortelstok en
aan de voeten van de schachten. Verwĳder
aangetast plantmateriaal.

Lavandula
Afharden
In de vollegrond blijven gewassen zoals
Lavendel bĳ warm weer lang doorgroeien.
Om te voorkomen dat plantmateriaal te
grof wordt, is het ondersnĳden een optie.
Let dan wel goed op de vochttoestand
van de bodem. Daarnaast kan het af harden worden gestimuleerd met bladmeststoffen.

Pioen
Onkruid
In de teelt van pioen is een nieuw herbicide toegelaten: Fresco. Het is een middel
op basis van metabromuron. Het bodemherbicide wordt voornamelĳk opgenomen
door het wortelstelsel van de onkruiden en
daarna verplaatst via het xyleem naar de
bladeren, waarbĳ het fotosyntheseproces
verstoord wordt. Naast een bodemwerking
heeft Fresco ook een lichte contactwerking.
Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een
proefbespuiting uit te voeren, voordat het
middel gebruikt wordt. Gebruik van dit
middel komt voor risico en verantwoordelĳkheid van de gebruiker.
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Lelie
Rooitijdstip
Vanwege de planning en de vaak grote
oppervlakten is men gedwongen om te
vroeg te beginnen met rooien. Dit is nadelig voor de kwaliteit:
• Goed afgerijpte bollen zijn minder gevoelig voor beschadiging (zacht schubrot) tijdens het rooien en verwerken dan onrijp
gerooide bollen.
• Rauw gerooide bollen geven veel werk
met stelentrekken in de schuur.
• Bewaarrot door Penicillium treedt eerder
op in rauw gerooide bollen.
• Rauw gerooide bollen geven minder
goede resultaten in de broeierij: kortere
takken, minder knoppen en soms een
langere trekduur, en zijn gevoeliger voor
vorstbeschadiging tijdens de bewaring.
• Te vroeg rooien levert ook risico op van
topbloei in de broeierij.
Advies:
• Rooi de eenjarige Aziaten niet voor half
oktober en Oriëntals niet voor half november.
• Het beste rooitijdstip is als het gewas volledig is afgestorven: de stengels zitten
dan los. Ook de verwerking van de lelies
gaat met rijpe bollen veel sneller.
• Longiflorums vormen hierop een uitzondering. Deze moeten worden gerooid als
het steeltje onder de spruit begint te strekken. Het gewas is dan veelal nog groen.

Beschadiging is kwaliteitsverlies

• de valhoogte in de totale lijn zoveel mogelijk te beperken;
• voldoende grond mee te nemen;
• een kluitenscheider voor de spoelmachine
te plaatsen om stenen weg te vangen’
Aandachtspunten:
• Laat bij twijfel de verwerkingslijn controleren op ‘stoot’-plekken met behulp van
het elektronisch ei.
• Let op dat onder transportbanden geen
harde ondergrond zit waar de bollen een
val maken.
• Rauw gerooide lelies zijn gevoelig voor
schubrot, droog deze bollen goed terug.

Allium

Lelies op lucht
Voorkom het verrotten van de wortels
en schubben door het hangwater zo snel
mogelijk na het spoelen te verwijderen.
Voer ongeveer 10% van het uitgangsgewicht aan water af. Sterker terugdrogen
geeft meer kans op Penicillium. Droog
pas gespoelde lelies snel terug. Zorg dat
het hangwater eruit kan. Met een luchtmes of een lelieshaver wordt aanhangend
vocht snel verwijderd. Zuigen met een ventilator is effectiever dan blazen. Zet de kisten daarna voor een systeemwand en zet
ze constant op lucht. Let hierbij op dat de
bollen niet te veel uitdrogen. Pas op voor
bevriezen bij koud weer (temperatuur
beneden 4°C) wanneer de systeemwand
buiten staat. Het terugdrogen gaat het best
op een ‘sloffensysteem’; de kisten staan
één hoog en zes tot acht diep. Zuigen en
persen om en om verhoogt de gelijkmatige droging. Verwerk de bollen bij voorkeur
binnen twee tot drie dagen na het spoelen.
Het verdient ook de voorkeur de bollen wat
terug te drogen als bij de contractnemer de
bollen weer worden gespoeld.

Tulp
Rhizoctonia solani

Beschadiging van leliebollen maakt de bollen gevoelig voor aantasting door Penicillium. Deze schimmel zorgt vooral bij de
afnemers die de bollen later in het jaar
gebruiken voor een flink percentage uitval.
Voorkom beschadiging door:
• de snelheid van de rooiketting of vingerrol tussen de 1.200 en 1.800 meter per
uur af te stellen;
• gebruik te maken van bandjes of ‘wokkels’ om de brokken grond uit elkaar te
trekken;
• te kiezen voor hydraulisch aangedreven
‘molentjes’ of bandjes;
• deze zo af te stellen dat de bollen niet tegen de rooiketting worden gedrukt;
• de valhoogte in de kisten of wagens zoveel mogelijk te beperken;

aan te raden, bijvoorbeeld 3 l Monarch met
12 l Rizolex per ha.
De middelen moeten goed door de grond
gewerkt worden, in de laag rond en boven
de bol. Op zandgrond is dit goed uitvoerbaar door middel van bijvoorbeeld een beddenfrees. Spuit bij de teelt in netten de
middelen zoveel mogelijk in de vallende
grond. Reken voor gebruik uit of de kosten
van de middelen opwegen tegen de uitval
door Rhizoctonia. Om de kosten van bijvoorbeeld 18 l Rizolex per ha terug te verdienen, moet er minstens 2% uitval door
Rhizoctonia zijn over de hele partij.

Aantasting door Rhizoctonia solani geeft
lelijke bollen en uitval op het veld. Vooral
botanische tulpen zijn erg gevoelig. De aantasting varieert van donkere vlekken op de
huid tot het scheuren en deels ‘wegvreten’
van de huid, en zelfs gescheurde bolrokken
die eruit zien alsof ze aangevreten zijn. Het
zijn vooral de warmteminnende stammen
van Rhizoctonia solani die de lelijke bollen
veroorzaken. Koudeminnende stammen
van dezelfde schimmel kunnen in de winter het gewas aantasten.
Er zijn vier grondbehandelingsmiddelen
toegelaten tegen Rhizoctonia in de bollenteelt van tulp. Het advies voor Rizolex is 20
l/ha, van Monarch 6 l/ha, van Amistar 3 l/ha
of van Montego 10 l/ha. (opgebruiktermijn
31-5-2022). De ervaringen met Rizolex zijn
wisselend. Gebruik Monarch bij voorkeur
in combinatie met een ander Rhizoctoniamiddel en Amistar bij voorkeur één keer
per twee jaar. Om resistentie te voorkomen
en effectiviteit te vergroten is combineren

Aaltjes
Stengelaaltjes en krokusknolaaltjes kunnen Allium aantasten. De aangetaste bollen mummificeren tijdens de bewaring.
De aantasting begint vlak boven de wortelkrans. Een lichte aantasting kan pas
tijdens de bewaring (nu) worden gesignaleerd. Laat van een partij waar in meer uitval voorkomt dan normaal, een monster
met gedeeltelijk verrotte bollen microscopisch onderzoeken op aaltjes.
Bestrijding:
• Bestrijding tijdens de bewaring is niet
mogelijk.
• Voor een effectieve bestrijding van krokusknolaaltje en stengelaaltje moeten de
bollen binnen tien dagen na het rooien,
gedurende 4 uur een warmwaterbehandeling krijgen. Voorkomen is in dit geval
beter dan genezen. Geef daarom de bollen elk jaar een ‘cultuurkook’. Dit is een
2 uur durende warmwaterbehandeling
bij 45°C. Week de bollen vooraf voor gedurende een periode van 24 uur.
• Plant de bollen niet op besmette grond.
• Plant alleen gave bollen.
Bij stengelaaltjes legt de BKD de grond vast.
Een besmetting van het land door krokusknolaaltje moet de teler zelf in de gaten
houden. Krokusknolaaltje komt vooral in
krokus voor, maar wordt ook gevonden in
iris, Colchicum, Chionodoxa en Tazettaachtige narcissen (onder meer ‘Tête-à-Tête’
en ‘Bridal Crown’).

Iris
Ontsmetten plantgoed
Ontsmet irissen vlak voor het planten om
Fusarium te bestrijden. Door het ontbreken
van een reinigingsmiddel heeft schuimen
met 1,0% captan 546 g/l + 0,2% prochloraz
de voorkeur. Voordeel van schuimen is dat de
ziekten zich niet verspreiden van kuubkist
naar kuubkist. Prochloraz aanvullen met 1,25
maal de uitgangsconcentratie (niet nodig bij
schuimen). Vervang captan door 1,5% Securo
om in de geoogste bollen een na-effect te hebben op het onderdrukken van Penicillium.
Toepassing ECA-water (vrij chloor) kan niet
24 september 2021
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Opmerkingen
• Roer het bad regelmatig in verband met
bezinken van het middel.
• Beperk de vloeistofrestanten tot het minimale.
• Ontsmet schoon plantgoed.

Gladiool
Voorvrucht en grondgebonden ziekten
Slechte voorvruchten zijn vooral iris, ui,
krokus (droogrot), lelie en maïs. Goede voorvruchten zijn onder andere bieten en witlof
(opslag) als ze onder goede omstandigheden
zijn gerooid en de structuur niet bedorven
is. Ook granen, bonen, conservenerwten
en aardappelen (kans op opslag) zijn goede
voorvruchten. Percelen waar intensief maïs
geteeld is, kunnen tot meer aantasting van
Rhizoctonia in de gladiolen leiden.
Droogrot is nog steeds een gevreesde ziekte
in de gladiolenteelt. Land waar al eens gladiolen hebben gestaan, geeft al gauw problemen. Gebruik daarom bij voorkeur verse
grond. Als los land wordt gehuurd, leg dan
schriftelijk vast dat het land werkelijk vrij
is van droogrot en regel vooraf eventuele
schade. Achteraf is dat altijd moeilijk.
Fusarium is naast droogrot hier en daar
ook een probleem. Gelukkig blijft de Fusarium-schimmel niet zolang achter in de
grond als de droogrotschimmel, maar een
vruchtwisseling van 1 op 6 is toch nodig
om uit de problemen te blijven (bij geen
opslag van gladiolen).
De ervaring leert dat op gronden met minder dan 10% lutum (15% afslibbaar) rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat ratelvirus aanwezig kan zijn.
Injecteren tegen ratelvirus is op genoemde
gronden aan te raden. Bij de teelt van bladrammenas als voorvrucht neemt de kans
op ‘ratel’ aanmerkelijk af. Gladiolen kunnen door Maïswortelknobbelaaltje en wortellesieaaltje aangetast worden. Laat vooraf
de grond onderzoeken op dit aaltjes.

Tulp
Kernrot
Bij kernrot is het hart van de spruit, dat wil
zeggen meeldraden, stamper, bloembladen
48

en soms zelfs bladdelen, aangetast. Kernrot
ontstaat tijdens de ‘warme’ bewaring in de
zomermaanden, als gevolg van ‘open spruiten’. Open spruiten ontstaan vooral door
ethyleengas. Bronnen van ethyleengas zijn:
zure bollen, uien, fruit en uitlaatgassen van
verbrandingsmotoren. Houd deze bronnen
zoveel mogelijk weg van de tulpen. Goed
ventileren is van groot belang. Sommige
cultivars hebben van nature open spruiten zoals: ‘Leo Visser’, ‘Cheers’ en parkiettulpen. Bewaar deze cultivars daarom wat
koeler (maximaal 20°C). De schade ontstaat
doordat mijten de bloem aanvreten. Kernrot is geen verborgen gebrek. Snij altijd
ongeveer vijftig bollen door van verdachte
partijen. Eventuele verkleuringen zijn dan
te zien. Bij zeer lichte aantasting zijn enkele meeldraden beschadigd; bij zware aantasting is de gehele bloem verloren gegaan en
zijn zwarte bloemresten te zien.

IJstulpen
Oogststadium en voorwateren bepalen de
kwaliteit en de houdbaarheid. Oogst ijstulpen niet te vroeg; rauw geoogste ijstulpen komen op de vaas niet goed open. Een
ijstulp heeft kort na de oogst veel water
nodig. Bij af leveren moeten de bloemen
voldoende stevig zijn. Geef daarom voldoende water mee in het fust. Bij ijstulpen
bestemd voor export is dit beslist nodig.

Opgeplante tulpen op stapel
Op bedrijven is soms gebrek aan koelruimte. De opgeplante bollen worden dan op
stapels buiten of in de (open) loods gekoeld.
Als voor deze methode wordt gekozen let
dan op het volgende:
• Pak de stapels rondom goed in met bijvoorbeeld noppenfolie.
• Dek de stapel van boven ook goed af in
verband met vorstschade.
• Start met deze methode als de temperatuur buiten voldoende laag is.
• Ga met de behandeling door tot inhalen
of totdat de spruiten te lang dreigen te
worden. Af hankelijk van de cultivar en
het temperatuurverloop varieert de uiterste datum van eind januari tot in maart.
• Gebruik een eventueel vrijgekomen koelcel om de spruitgroei te remmen.
• Voorkom oplopen van de temperatuur in
de stapels (bijvoorbeeld door zoninstraling).
• Wees alert op vorstschade in strenge winters.
• Gebruik voor buitenzetten geen pennenmakers of cultivars die snel wortelen/opgroeien.
• Laat ‘Arma’, ‘Rococo’, ‘Princess Irene’ en
sports niet te lang buiten staan.

Bladtopverdorring (Trichoderma)
Bladtopverdorring kan ontstaan bij tulpenbroei op potgrond. Tijdens de broei ziet men
dat de bladtoppen lichtgrijs verkleuren. Tenslotte kleurt het weefsel wit. Aangetaste

planten blijven nauwelijks in groei achter.
De verschijnselen komen pleksgewijs voor.
Veelal wordt het beeld pas tegen de bloei
zichtbaar. De genoemde bladverschijnselen komen voort uit door Trichoderma
aangetaste wortels. Vooral zwaar ontwikkelde wortels op de bodem van de bakken
zijn vatbaar. Aanvankelijk zijn de aangetaste wortels glazig, omgeven door fijn wit
schimmelweefsel. Ernstig aangetaste wortels gaan rotten en hebben een kruidachtige geur. Ook lange wortels onder de bakken, die opgesloten worden op bijvoorbeeld
tabletten, kunnen aantasting te zien geven.
Voorkom bladtopverdorring:
• Gebruik fust met open bodems.
• Plaats het fust op open tabletten.
• Bij gebruik van inleg vellen zwaar geperforeerd plastic nemen.
• Geef voldoende water in de kas, teel niet
te droog.
• Beperk wortelgroei onder de bak.
• Gebruik potgrond met voldoende zand, of
zorg voor een laagje zand onderin.

Narcis
Strooien of planten
Plant bij de broeierij op kisten de narcissen
altijd rechtop. Strooien geeft slechte resultaten.
Bij de broeierij in de vollegrond strooien
veel broeiers de bollen.
Rechtop planten geeft:
• Betere kwaliteit (minder kromme stelen
en minder kans op los blad).
• Een gelijkmatiger gewas en daardoor minder kasdagen, dus lagere energiekosten.
• Meer oogstbare bloemen per kilogram
bollen (strooien kost 10-20% bloemen).
• Vermindering van het aantal losgetrokken bollen.
Strooien levert een arbeidsbesparing bij het
planten op van vijf uur per 1.000 kg bollen. Als de zaken financieel op een rijtje
staan weegt het 10-20% verlies aan bloemen en de mindere kwaliteit niet op tegen
de verkregen arbeidsbesparing. Veel broeiers strooien de bollen om oogstspreiding te
krijgen. Deze oogstspreiding is vaak nodig
omdat de oppervlakte per man te groot is.
Deze wijze van oogstspreiding is echter wel
een dure oplossing. Een goede planning
door middel van temperatuurbehandelingen is een betere oplossing.

Lelie
Vuur voorkomen
In partijen lelies die dicht zijn geplant, is
vooral bij gevoelige cultivars de kans op
vuur aanwezig. Gevoelige cultivars zijn
vooral te vinden in de roze en witte Aziaten/
LA’s en de Longif lorums, maar ook de LA
hybride ‘Serrada’ is een gevoelige cultivar.
Advies:
• Houd het gewas droog.
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• Zorg dat na het watergeven het gewas
weer droog de nacht in kan. Een uitvloeier toevoegen aan de watergift kan de
droogtijd verkorten.
• Stook zo nodig bij met een kiertje lucht.
• Zorg door middel van ventilatoren voor
extra luchtbeweging.
• Ga condensvorming in de morgen tegen
door een temperatuurstoot; start hier ongeveer een uur voor zonsopgang mee.
• Spuit voorbehoedend enkele keren afwisselend met bijvoorbeeld 2,5 gr Flint + 20
ml Mastana of 5 ml Luna Privilege + 20
ml Mastana of 5 ml Collis + 20 ml Mastana of 3,5 ml Frupica (Bombero/Fireblocker) + 20 ml Mastana of 15 ml Spirit/
Phantom (alleen bij teelt op substraat in
kisten) per 100 m².
• Spuit de eerste keer als het gewas nog
niet gesloten is.
• Gebruik vloeibare formuleringen om residu zoveel mogelijk te voorkomen.

met een hiervoor geschikt onkruidbestrijdingsmiddel (af hankelijk van het aanwezige onkruid), frees de grasmat vlak voor
het planten ondiep stuk en voer de grondbewerking uit. Ongelijke percelen nu nog
egaliseren is uit den boze. Tref op de lage
plekken extra voorzieningen voor een goede waterafvoer.

Bruinrot en perceelskeuze

Bodem/Bemesting
Grondbewerking op zavelgrond
Voer de hoofdgrondbewerking zó uit dat de
grond goed gesloten ligt. Voorkom boven
halen van minder geschikte ondergrond.
De doorlatendheid van de ondergrond van
goede percelen is meestal zó dat een extra
diepe grondbewerking niet nodig is. Als
25 cm diep voldoende is, werk dan geen
35 cm diep. Controleer na de uitvoering
van de hoofdgrondbewerking regelmatig
de werking van drains en greppels. Voer
iedere bewerking onder droge omstandigheden uit. Komt de grond laat ter beschikking, werk dan geen groene massa van
het aanwezige gras onder; dit veroorzaakt
luchtgebrek. Spuit de grasmat eerst dood

Ventilatoren in nok
De meeste warmte zit bovenin onder het
dak. Vaak moet extra worden verwarmd
om het op de werkvloer behaaglijk te
maken. Om deze warmte naar beneden te
drukken kunnen langzaam draaiende ventilatoren in de nok worden geplaatst.

Doorspuiten drains

Gewasbescherming
In de aardappelteelt komt de laatste
jaren de bacterieziekte bruinrot op grotere schaal voor. Om de ziekte zoveel mogelijk binnen de perken te houden, is er een
aantal maatregelen van kracht die ook van
belang zijn voor de bloembollenteelt.
• De teelt van bloembollen op besmette
percelen is gedurende de eerste drie jaar
na de besmetting niet toegestaan.
• Bloembollenteelt in gebieden waar de
bruinrotbacterie in het oppervlaktewater
zit, kent geen beperkingen mits er geen
waardplanten, zoals zwarte nachtschade
en bitterzoet, op het perceel voorkomen.
• Grenst een bloembollenperceel aan een
perceel aardappelen dan mag er tijdens
beregening absoluut geen besmet oppervlaktewater op de aardappelen terechtkomen. Leg eventueel een bufferzone aan
van een ander gewas dan bloembollen en
aardappelen.
• Vernietig onkruiden die als waardplant
fungeren: bitterzoet, zwarte nachtschade
en aardappelopslag.

dingen, telefoonleidingen en dergelijke, dit
in verband met het voorkomen van condensvocht.

Techniek
Licht bij lelieverwerking
Bij de verwerking van lelies hebben een
behaaglijke temperatuur en goede verlichting een positieve invloed op de arbeidsprestatie. Bij weinig licht treden eerder
vermoeidheidsverschijnselen op. Stem de
benodigde hoeveelheid kunstlicht altijd
af op die omstandigheden waarbij er geen
of te weinig daglicht is. Bij het uitzoeken
van bollen is het belangrijk dat het tl-licht
de kleur van het product zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeeft. Hieraan voldoen
de tl-lampen Philips kleur 940 en Osram
kleur 940. Voor de algemene verlichting
van de werkruimte zijn hoog rendementslampen Philips kleur 830 en Osram kleur
640 geschikt. Kies altijd armaturen met
reflectoren, omdat hierdoor het rendement
van de verlichting meer dan verdubbelt.
Voor led-verlichting geldt dat de kleurtemperatuur van het licht wordt aangegeven
in Kelvin. Kleurcode 830 komt overeen met
3.000K en is warm wit. Voor licht dat meer
overeenkomt met buitenlicht, is led-licht
vanaf 4.000K aan te bevelen.

Leidingen onder erfverharding
Het komt nogal eens voor dat men bij de
aanleg van leidingen en waterafvoer door
bestaande erfverhardingen moet. Dat geeft
veel schade. Daarom is het zinvol om er
reeds bij de aanleg van de erfverharding
hiervan rekening mee te houden. Laat om
de schuur altijd een ruimte van minimaal 1
meter vrij. Leg onder de verharding voor de
deuren een plastic buis van minimaal 160
mm doorsnede; ook op plaatsen waar misschien later nog eens iets onderdoor moet.
Let erop dat water- en verwarmingsleidingen gescheiden liggen van elektriciteitslei-

Preventief doorspuiten van drains werkt
vaak averechts. Al gestabiliseerde grond
rondom de drain zal onstabiel worden,
waardoor het doorspuiten juist een negatief effect geeft. Na doorspuiten treedt
namelijk versterkte inspoeling van bodemdeeltjes in de drain op. Steek een verstopte eindbuis gewoon door. Alleen als de
slechte waterafvoer het gevolg is van een
behoorlijk verstopte buis, een luchtinsluiting of geringe ijzerafzetting, is het doorspuiten van de drains een optie. Spuit dan
de drains door met relatief hoge snelheid
en zo min mogelijk druk (<10 bar aan de
spuitkop) en veel water (>70 liter/minuut
met een grote opening). Gebruik op fijnzandige gronden een nozzle met een kleinere hoek (circa 30 graden). Maak hele vieze buizen in meerdere keren schoon, om
de grond rond de drain te laten stabiliseren. Voer het doorspuiten uit onder natte
omstandigheden. Spuit de hoofddrains van
een gesloten drainagesysteem wel regelmatig door.

Kwaliteitseisen erfverharding
Erfverharding kan veel te lijden hebben
onder wisselende weersomstandigheden
en zwaar verkeer.
• Zorg voor een goed verdichte ondergrond
met een mogelijkheid om het water af te
voeren vanwege gevaar van opvriezen.
• Voorkom kuilen in het erf voor deuren,
waardoor je niet via een plas binnenkomt.
• Laat de verharding naar de buitenkant aflopen, zodat het water gemakkelijk wegloopt.
• Gebruik minimaal betonkwaliteit C
28/35, milieuklasse XF4, omdat anders
strooizout de oppervlakte sterk kan aantasten.
• Voorkom dat bij de aanleg de toplaag te
snel indroogt en daardoor bros wordt.
Voorkom dit door de toplaag nat te houden, of door het aanbrengen van ‘curing
compound’ of van folie.
• Laat zogenaamde krimpvoegen één dag
na het storten inzagen. Hierdoor ontstaan eventuele scheuren op de plaats
van de voeg. Zonder zaagsneden gaat de
vloer op tal van plaatsen ongecontroleerd
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