Een kas met bollen
in de sneeuw
Eind september vond de GreenTech
plaats, een beurs waarbij technologische
ontwikkelingen voor de tuinbouwsector
centraal staan. Technologie helpt het
vak vooruit, met name op het gebied
van efficiency en arbeidsbesparing.
Interessant dus om even een kijkje
te nemen. Greenity ging met KAVBteamleider Annika Versloot op zoek naar
slimme oplossingen voor het bollenvak.
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E

fficiency en arbeidsbesparing zijn belangrijke thema’s
voor het bollenvak. Daarmee kun je kosten besparen
en interessante marges creëren. Betere arbeidsomstandigheden zijn daarbij vaak een mooie bijvangst.
Bij Certhon, specialist in het bouwen van kassen waarbinnen
je geconditioneerd kunt telen, hebben ze daar oog voor. Sales
Manager Fred Veldhoven vertelt: “Wij kunnen het hele traject
aanbieden: van de bouw van de kas tot en met de koeling,
bescherming, robotisering en zelfs teeltbegeleiding.” Versloot
vraagt wat Certhon kan betekenen voor de bollenteelt. “In
onze kassen creëren we geconditioneerde omstandigheden,
waardoor je feitelijk overal ter wereld gewassen kunt telen. Zo
zou je bollen kunnen telen in de sneeuw, of in de woestijn.”
Dat lijkt niet zo voor de hand te liggen, maar: “Het klimaat
verandert, ook in Nederland merken we dat. In een kas kun
je telen onder ideale omstandigheden, waardoor je minder
risico’s loopt. En met een meerlagensysteem kun je ook nog
eens flinke aantallen realiseren.”

KLIMAATZONES
Kassenbouwer KG-systems heeft een systeem ontwikkeld
waarbij in de kas verschillende klimaatzones worden gerealiseerd. Verkoper Marco de Koning benadrukt de efficiency
van deze werkwijze: “Je kunt beter één klimaat stabiel
houden en de planten daarnaartoe brengen op het moment
dat ze die temperatuur nodig hebben, dan steeds je hele kas
te moeten aanpassen.” Hij vertelt hoe tulpen op containers
de koeling in gaan, daar in meerdere lagen worden bewaard
en via een liftsysteem via de achterzijde de koelcel verlaten
om naar de juiste klimaatzone in de kas te worden gebracht.
“Per ruimte kun je parameters als warmte, luchtvochtigheid
en licht instellen. Het gewas gaat volautomatisch van de ene
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“Innovatie is een listig ding: onderzoek heeft uitgewezen dat je
tot je 35-37e innovaties ‘natuurlijk’ adopteert en incorporeert. Na
die tijd wordt het ‘lastig. Ik merk dat ik zelf een verschil (en een
bijzonderheid) zie tussen Tesla’s en benzineauto’s. Mijn kinderen
daarentegen halen er hun schouders over op: ‘Mam, je hebt auto’s
mét en zonder stekker.’
De GreenTech heeft een naam opgebouwd en is een ware smeltkroes van trends en innovatie, bedacht en gebenchmarkt door
een enorme variëteit aan landen. We zagen dit keer geen 100
procent specifieke innovaties of diensten voor de bloembollen,
maar we liften zeker mee op wat er op de markt komt. Veel van
de presentaties op de GreenTech richten zich op duurzame voedselproductie, klimaat, arbeid, duurzame productie en distributie van verpakkingen. Als sector (en relatief kleine markt) kunnen we daarvan profiteren door ons verhaal en ónze uitdagingen
op dit soort events aan de man te brengen. Daarom is het goed
om hier zichtbaar te zijn, op mensen af te stappen en te zeggen:
deze uitdagingen liggen op ons bord, welke slimme ideeën heb je
voor ons? Heb je ze niet? Kunnen we daar niet iets op verzinnen?
De wereld verandert in rap tempo. De impact van Covid in combinatie met het informatietijdperk laat ons meer en meer zien hoe
ongelofelijk belangrijk het is om als sector, als ondernemer, sterk
en veerkrachtig te zijn. De sleutel hiervoor ligt wat mij betreft in
duurzaam ondernemerschap, in de gehele keten. Dat betekent
vooruitkijken en onwelkome ontwikkelingen onder ogen durven
zien. Ik merk de intrinsieke motivatie om duurzaam te ondernemen als ik ondernemers in de sector spreek. Dat neemt overigens niet weg dat het de agrarische sector allesbehalve makkelijk wordt gemaakt. Des te meer reden om je sterk te maken,
te blijven vernieuwen en te blijven zoeken naar slimme kansen.
Realiseer je dat we in 2050 alweer ‘midcentury’ zijn. Vakgenoten
die nu nog niet geboren zijn, moeten op basis van ervaringen in
het verleden duurzaam kunnen investeren in de toekomst. Duurzaam ondernemen is een mindset. Een mindset die nodig is om
te kunnen blijven ondernemen.”
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In gesprek met Certhon.

zone naar de andere.” Ook het bakkenwassen en opstapelen
is geautomatiseerd. “Je hebt alleen nog medewerkers nodig
voor de oogst.” Versloot vraagt hem welke vragen hij krijgt
uit het bollenvak. “Er is vooral behoefte aan automatisering, het moet allemaal efficiënter. Ook is er behoefte aan
de mogelijkheid om de kas jaarrond te kunnen vullen met
verschillende gewassen, bijvoorbeeld de combinatie tulp en
lelie. Verder is meerlagenteelt in opmars. Omhooggaan met
je gewas kost geen grond. De lucht is gratis.”

KG Systems geeft uitleg over klimaatzones in de kas.

Corvus won een prijs voor drones in de kas.

Versloot neemt ons mee naar de stand van Corvus drones
BV dat op de beurs een prijs won in de categorie ‘concept’.
Medeoprichter Frans-Peter Dechering legt uit dat het hierbij
gaat om een volautomatisch vliegende drone die in tuinbouwkassen kan worden gebruikt voor teeltmonitoring.
“Dat een drone kan vliegen in een kas, is best bijzonder, dat
kan normaal gesproken niet, omdat GPS in de kas niet goed
werkt vanwege de kasconstructie. Deze drone werkt met
visuele odometrie software, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de gegevens van bewegingssensoren.” Over hoe het
werkt, vertelt hij: “De teler definieert de vluchtroute van
de drone in de kas, hij start de drone met een app op zijn
telefoon, de camera scant de omgeving en maakt foto’s die
worden geüpload naar de cloud. Onze partner Computer
Vision maakt van die beelden een aaneengesloten beeld en
die info komt terug in de cloud, waar de teler erbij kan.”
De voordelen zijn duidelijk: “Dit kost minder tijd dan zelf
rondlopen in de kas en het werkt nauwkeuriger waardoor
je een consistente dataset opbouwt. Je krijgt meer informatie over de ontwikkeling van je gewas.” Dechering deelt
zijn droom nog met ons: “Wij willen elke plant in elke kas
digitaliseren.”
De rekentool van Biota Nutri is goed voor een nominatie van
GreenTech. Peter Klein van Biota Nutri legt uit: “De Biota
Calculator helpt telers over te schakelen van minerale naar
organische meststoffen en rekent daarbij met alle merken meststoffen. Bovendien kun je een meststoffenrecept
uitrekenen met zowel minerale als organische meststoffen.”
Hij legt uit hoe je door het gebruik van een simpel ‘schuifje’ in het programma het gewenste percentage organische
meststoffen kunt inmengen. “De tool rekent vervolgens uit
wat je nodig hebt en levert daarbij een rapportje met het
teeltadvies en de resultaten.” Het voordeel van deze werkwijze is dat telers in kleine stappen kunnen overschakelen naar
organisch. “Ik spreek veel kwekers die zeggen: ‘ik wil wel
overstappen op organisch, maar ik weet niet hoe’. Je stopt
voor veel geld aan producten in de grond. Als je iets gaat
veranderen zonder te weten wat de impact is, maakt dat je
keuzes wel spannend. Met deze tool kun je precies zien wat
je doet en kun je geleidelijk overschakelen.” Op dit moment
richt de tool zich vooral op vloeibare meststoffen. “We zijn
bezig met korrels. Nieuwe toepassingen komen nog op de
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