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De geschiedenis herhaalt zich

september 2008
Maart 1982; ik zie het nog voor me, de stickers op de vracht-

te besparen is het kritisch en regelmatig bekijken van de

auto’s in het Westland met de tekst: ‘Gasprijs omhoog, glas-

instellingen in de klimaatcomputer. Nog veel te vaak staan

tuinbouw ten onder’. De gasprijs was voor die tijd ongekend

er oude waardes in die het energiegebruik onnodig opjagen.

hoog. En de minister werd tijdens zijn bezoek aan het toenmalige

Benut de energie en de (extra) CO2 zo efficiënt mogelijk.

proefstation in Naaldwijk, waar ik net als onderzoeker begonnen

Daarvoor zijn tegenwoordig goede hulpmiddelen beschikbaar

was, letterlijk klem gezet en ‘indringend’ gevraagd om de sector

zoals de simulatietool ‘CO2-viewer’ (www.glastuinbouw.wur.nl/

te onder steunen. Juli 2008; de snelste stijging van de gasprijs
ooit. Ook nu gaan er vragen naar de minister om de sector in

co2 voor de tuinbouw

Bedrijfszekerheid?

Inhoud

NL/diensten/optimaalco2/), waarmee te zien is wat de effecten

Cijfers en statistieken, zijn toch wel heel rare fenomenen. ‘Cijfers liegen niet’, zegt
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zijn van de ingestelde dosering op de dagelijkse fotosynthese.

men. En de waarheid is de waarheid. Maar als je zaken in perspectief ziet, dan is het

oranje paprika’s

deze tijd te steunen. De langetermijntrend van de energieprijs

Voor het beoordelen van de effecten in de komende herfst-

soms ineens allemaal héél anders.

is stijgend; de opkomst van landen als China en India drijft de

periode kunt u daarbij uitgaan van de weergegevens uit

vraag naar energie op. Daar doen we niks aan. Het zal vrijwel

september. Kijk ook nog eens naar de verdeling van het klimaat

Statistieken worden bijvoorbeeld driftig gebruikt om aan te tonen dat bepaalde

alle bedrijven in de sector raken, waarbij de locatie van Rik van

in de kas. Meer gelijkmatigheid heeft niet alleen voordelen

vormen van vervoer veilig zijn, of juist niet. Vliegen is veilig (15 keer veiliger dan
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de Bos, bij ons om de hoek, waarschijnlijk de uitzondering is

voor het energiegebruik, maar ook voor de uniformiteit van de

autorijden) lezen we overal. Maar hoe veilig is vliegen eigenlijk als je je bedenkt

Tomato World

die deze regel bevestigt. Sinds daar de eerste aardwarmte-

productie en kwaliteit. Daarnaast geeft een gelijkmatig kasklimaat

dat die veiligheid wordt uitgedrukt in afgelegde kilometers, terwijl ongevallen zich

bron operationeel is, is in combinatie met de OCAP-CO2 een

meer mogelijkheden om minder op vocht te luchten en daarmee

eigenlijk uitsluitend voordoen rondom de start of landing. En als je de veiligheid
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voorbeeld ontstaan van een zeer duurzaam tuinbouwbedrijf.

hogere CO2-waardes te bereiken. Het mes snijdt dan aan twee

berekent per uur dat je doorbrengt in het voertuig, dan blijkt ineens dat vliegen

herhaalt zich

Die combinatie is voor iedereen weggelegd, maar zeker niet

kanten: positief voor de productie én energiebesparing.

helemaal niet zo veel veiliger is dan autorijden.

Storingen en onderhoud

op korte termijn. Want niet overal kan het. De weg ernaartoe is lang en kent de nodige hobbels en ook de combinatie

Statistieken, gemiddelden, cijfers. Wat moeten we er eigenlijk mee? Een oud grapje

van aardwarmte en belichting op hetzelfde bedrijf is nog niet

Sjaak Bakker

zegt dat een statisticus iemand is die ‘kopje onder’ gaat in een sloot van 35 centimeter

simpel. Dus rest er op korte termijn vaak niet meer dan opnieuw

Manager Wageningen UR Glastuinbouw

diep. En het was Nobelprijswinnaar Leon Lederman die stelde dat 92,4 procent van alle

te grijpen naar zaken die in de afgelopen periode soms wat
op de achtergrond zijn geraakt. Een van die simpele tips om

statistieken verzonnen is.
www.glastuinbouw.wur.nl
Ik moest er aan denken toen ik las dat olieraffinaderijen ondanks hun ongehoorde
complexiteit tot de meest bedrijfszekere systemen in de industrie behoren.
En dat de raffinaderij van Shell in Pernis een internationaal toonbeeld is van
bedrijfszekerheid. De zogeheten ‘uptime’ van de raffinaderij ligt volgens welingelichte

Colofon

inernationale bronnen op een opvallend hoog percentage. Dat las ik in juni,
op het moment dat enkele honderden tuinders een sms kregen: ‘Levering CO2
stopgezet in gebieden B-driehoek en Delfgauw. We houden u op de hoogte …’.
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CO 2 essentieel bij teelt oranje paprika’s
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vitamine A en C in van alle paprika’s.” De oranje paprika is wat
exclusiever en verdient een hogere prijs per kilo. “Deze paprika

www.ocap.nl

Robert van Zeijl teelde jarenlang rode paprika’s, tot hij

is erg gezond en het lekkerst om rauw te eten”, aldus Van Zeijl.

ging samenwerken met een compagnon die gele papriTekst en redactie P&B Communicatie, Beesd

ka’s teelde. “Het was dus eigenlijk logisch om voortaan

Promotiecampagne

oranje parika’s te telen!”, vertelt Van Zeijl.

De onderwaardering voor de oranje paprika was vorig jaar
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aanleiding voor een promotiecampagne. In mei van dit jaar kreeg
In Nederland worden steeds vaker oranje paprika’s geteeld. Toch

de campagne een vervolg. De Nederlandse telers van oranje

zie je in de winkel meestal alleen rode, gele en groene. Onterecht,

paprika’s overhandigden een grote partij oranje paprika’s aan

vindt Van Zeijl: “De oranje paprika’s hebben een heel eigen

de Stichting Voedselbank Nederland. Ter promotie, maar ook

smaak. Ze zijn een stuk zoeter en er zit de hoogste concentratie

om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

1

10-09-2008 12:28:36

