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De resultaten  
van 10 jaar  
Teelt de grond uit 

 

Johan Kos 
 



Inhoud 

• Bladgewassen en kruiden 

• Zomerbloemen en vaste planten 

• Teelt op water - bedekt 

• Prei 

• Bollen 

• Landbomen 

• Fruit 
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BLADGEWASSEN EN KRUIDEN 

2007 Start onbedekte slateelt op diverse goten (NFT) 
 

• Initiatief vanuit de sector 

• Emissie 

• Onbedekte teelt op hoger plan brengen 

• Productschap Tuinbouw 

• Windgevoeligheid 

• Storingen wateraanvoer 
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Vanaf 2008 ook drijvend (DFT)  
 

• Minder kans op verstoring groei 

• Transport over water  automatisering/mechanisering 
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• 
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2009/2010 
 
• Eerste praktijktoepassingen 
• Start Teelt de grond uit: alternatieve 
systemen voor onbedekte teelten, waaronder 
teelt van zomerbloemen en prei op water 

Eerste commerciële aanbieder van drijvers in Nederland:  
Cultivation Systems 
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2011: Microdochium (schimmelziekte) in sla: 

Uit te sluiten door langdurige neerslag/beregening te vermijden 

2016:  

Introductie Airlift voor effectieve en  

energie-efficiënte circulatie en beluchting  

van voedingsoplossingen 
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2015: Eerste grootschalige (ca. 1 ha.) drijvende 
kruidenteelt (Basilicum) 
2016: Toenemende belangstelling (ook ‘druk’ vanuit 
afzet) voor teelt van sla op water i.v.m. 
schimmelziekte Fusarium (  uitval grondteelt) 
2017: 
• Meer dan 10 bedrijven passen techniek toe op 
een oppervlakte variërend van 100 tot 30.000 m2  
• Veredelaars in de selectie en veredeling van rassen 
geschikt voor de teelt op water  
• Ontwikkeling van de techniek (drijvers, 
watertechniek, transport en automatisering) 
• Toename initiatieven van de afzet 



ZOMERBLOEMEN EN VASTE PLANTEN 

2010: diverse gewassen getest op diverse teeltsystemen 

Gewassen: Aconitum (monnikskap), Astilbe, Brassica (sierkool), 
Callistephus (zaai-aster), Chelone, Delphinium (ridderspoor, 1 jarig), 
Echinacea, Helianthus (zonnebloem), Hemerocallis, Hosta, Paeonia 
(pioenroos), Phlox, Solidago en Veronica 

Teeltsystemen:  
1. Goten met grof rivierzand 

2. Dunne matten van hennep en kokos 

3. Jiffy-potjes (klein volume) 

4. Drijvend 
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• Vrijwel alle geteste gewassen te telen op de onderzochte systemen 
 
• Meest veelbelovende systemen: 
- Teelt op goten met zand 
- Drijvende teelt 
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2011-2013:  
Diverse moeilijk te telen soorten: goede 
kwaliteit en productie  

2011: aanleg in de praktijk (Molter BV, 
Noordwijkerhout) van substraatbedden met 
grof zand met fertigatie  zeer goede kwaliteit 
en opbrengst 



11 

2011-2013: Proeven met drijvende teelt van 
gewassen die problemen kennen in de 
reguliere grondteelt 
 
Callistephus:  
Zeer goede productie en kwaliteit maar ook 
regelmatig veel uitval 
 
Phlox: 
Wisselvallig 
 
Aconitum napellus: wisselvallig, mede 
afhankelijk van herkomst uitgangsmateriaal 

Aconitum arendsii: 
Zeer goede productie en kwaliteit 
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2013: Start van praktijkproeven (drijvende 
teelt) met Callistephus bij Bloemkwekerij van 
der Wekken, Noordgouwe 



Teelt op water - bedekt 
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Gebruik maken van (tunnel)kassen voor het verbeteren van de rendabiliteit van 
teelt op water begon eind 2014.  
Onderzoeksdoelen: 
□ Cabriokas (2014-2016) 
   • Geen problemen met microdochium (geen regen) 
   • Snellere teelt in de winter + betere kwaliteit in de zomer 
   • Effect van licht, kastemperatuur, nuttige micro-organismen, 
     water T, rassenselectie, plantdichtheden, beluchting 
 
□ Winterteelt in de kas Son-T (2016), LED (2016, 2017) 
   • Is hoge lichtintensiteit in de winter  
     economisch haalbaar? (210 µmol/m2/s)  



Cabriokas 

 20 en 80 µmol/m2/s LED-licht 

 Flexibel open en dicht te maken  

(dicht bij regen en wind>windracht 4) 

 12 teeltvijvers,  

>300 Teeltrondjes 

 Kastemperatuur en lichtintensiteit moeten in balans zijn 

 Aanenten met micro-organismen beïnvloedt de teelt. Aanenten met 

nuttige micro-organismen leiden tot teeltverbetering (3,5 % 

gemiddeld over 80 teelten) 
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Intensieve winterteelt met SON-T 

 

 Max. 16 h SON-T 210 µmol/m2/s  

 CO2 1000 ppm 
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Type teeltduur (d) 
teelt1 teelt2 

Gewicht (g) 
teelt1  teelt2 

Trio 33 25 233 174 

Batavia Gr. 35 34 493 324 

Batavia Rood - 35 - 319 

Lollo bionda 32 35 308 336 

Lollo rossa 35 35 286 336 

Eik groen - 35 - 323 

Eik rood - 35 - 309 

Crisp 35 - 531 - 

IJssla 41 - 452 - 



Intensieve winterteelt met LED –  

40 µmol  

 Eerste kostprijsberekening (250 gram):  

 LED:       30-47ct  

 Ref. kas: 28-52 ct 

 
16 

Type # dgn 
zaai - 
oogst 

# dgn 
plant - 
oogst 

Krop- 
gewicht 
(g) 

Kg/m2 g groei/ 
mol PAR 
zaai - oogst 

g groei/ mol 
PAR 
plant - oogst 

L. bionda 41 23 236 4.9 15.4 19.3 

L. rossa 44 26 233 4.9 13.9 17.0 

Batavia 45 27 276 5.7 16.0 19.5 

Botersla 45 27 247 4.1 11.9 14.0 



Teelt van prei op water 
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Teelt de Grond Uit Bollen 2009-2017 

2009-2011 

 Kleinschalige proeven op kleine volumes substraat: 

● Gestoomd bollenzand, kleikorrels, kokos/veenmengsel, 

water, wortelbesproeiing (lelie) 

● Gewassen: hyacint, lelie, tulp, keizerskroon 

 Resultaat: groei vaak beter dan in volle grond, maar soms ook 

slechte groei en/of uitval 

 Oorzaken: extreme vocht- en 

   temperatuurcondities, beschadigde  

   wortels, ziekten 
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2011 en 2012: substraatbedden, waterteelt 

(drijvend) en afgedekte ondergrond 

 
 Resultaten op water en op afgedekte 

ondergrond wisselend (ziekten, kwaliteit) 

 Goede resultaten op substraatbedden bij 

zomerteelten (lelieschubben en snijbollen 

hyacint) met vocht- en voedingstoediening 

d.m.v. fertigatie 

 Bij najaarsplanting problemen door 

neerslagoverschot, onvoldoende drainage 
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2013-2017 ‘Methode Middenweg Vledder’ 
Succesvolle teelt gezond uitgangsmateriaal lelie, in 2 jaar uit 

schub zonder tussentijds rooien 

 Productie van schubbollen vanuit kale schub 

in 1½ à 2 jaar 

 Grootste bollen na één jaar in (leegstaande) 

kassen en bij continue 

 Hernieuwbaar substraat: kokos 

 Methode lonend voor ziektevrij 

uitgansmateriaal 
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Teelt de Grond Uit Bollen, haalbaarheid 

 Teelt de Grond Uit haalbaar op bakken of substraatbedden 
met fertigatie 

 Overige oorzaken van mislukkingen: ziekten als gevolg 
van stress door extreme temperatuuromstandigheden, 
inwaaien van onkruid  

 Voor grootschalige bollenteelt los van de ondergrond 
noodzakelijk: stoombaar substraat, goede drainage 

 Grootschalige teelt nu nog te kostbaar, maar komt 
dichterbij als roep om bollen zonder residuen luider wordt 
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Productie Junami® sleuventeelt 

ton/ha

#vruchten 

/meter

maat  

(mm)

2011 3 9 59.3

2012 10 15 78.2

2013 52 86 76.8

2014 53 86 77.3

2015 61 115 74.3

2016 62 116 74.1
 
Optimaal praktijk      57           100        75 
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Sleuventeelt: emissie/middelen  

 Stikstofuitspoeling proef: <25 kg N/ha/jr 

 Voorkomen opbouw Pratylenchus penetrans: 

 

 

 

 

 Bestrijden Pratylenchus penetrans via inundatie: 

 

 

 

 

aantal/100ml Start 
april11 

 
aug12 

 
nov14 

 
dec16 

Standaard 0 7 6 1 

PHC-strategie 0 0 0 0 

aantal/100ml 
 

start 5 weken 
mei/juni 

8 weken 
okt/nov 

Pilot Heijnen ‘14 36 19 1 



Laanbomen in goten 
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Doorteelt in grote containers 
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Vergelijking groei ‘uit de grond’  

met in de ‘volle grond’ 
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Containerteelt blauwe bes (ras Aurora) 
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Productie containerteelt Aurora  

kg/struik  

Teeltduur 
in 2016 

Water 
gift 

N-gift 2012 2013 2014 2015 2016 

5 jaar nat 100% 

0.0 1.35 

 ng 2.62a 3.07a 

5 jaar droog 100%  ng 2.13a 2.70b 

2 jaar nat 75% 0.64b 2.07c 

2 jaar droog 75% 0.57b 2.12c 


