
Eind vorig jaar werd de officiële 

kick-off gegeven voor het komkom-

mercluster van Innoveins. Achttien 

komkommertelers trekken hierbij 

samen op met technische bedrijven, 

met als doel de innovatie te ver- 

snellen en de komkommerteelt in 

ons land naar een hoger plan te 

tillen. Automatisering van arbeid is 

voor telers het meest cruciaal.

Het cluster werd opgericht onder de vlag 

van Innoveins: een hightech-tuinbouw-

laboratorium op het voormalige Floriade- 

terrein in Venlo, waar wordt gewerkt 

aan innovaties op het snijvlak van plant 

en techniek. Het initiatief komt van drie 

Noord-Limburgse bedrijven die de agro- 

foodsector willen verbinden met de 

hightechindustrie: Botany, Blue Enginee-

ring en Bluehub.

“De focus ligt op het ontwikkelen 

van innovaties en technische oplos-

singen voor de glastuinbouwsector”,  

legt Bart Verlegh uit. Hij is eigenaar van 

Bluehub – een bureau gericht op marke- 

ting en business development – en mede- 

initiatiefnemer van dit project. Ook de 

Provincie Limburg ondersteunt het 

initiatief en steekt geld in het nieuwe 

laboratorium. 

Kennis bundelen
Hoe werkt het initiatief concreet? Ver- 

legh: “We willen groepen van bedrijven 

oprichten, die samen vorm moeten gaan 

geven aan de innovatie in de tuinbouw-

sector. Er komen clusters met technische 

bedrijven – denk aan energiebedrijven, 

robotontwikkelaars en lichtspecialisten 

– en afnemers. Hierin zitten voorname-

lijk telers, die vooroplopen in een be- 

paalde sector. Op dit moment hebben 

circa dertig technische bedrijven en 

zo’n dertig telers belangstelling om te 

participeren in de clusters.”

De technische en afnemersgroepen 

worden bij elkaar gebracht om de vragen 

en kennis vanuit de sector te bundelen 

met de knowhow van technische bedrij- 

ven. Dat is volgens Verlegh wat het vooral 

uniek maakt. “Het samenbrengen van 

kennis op het gebied van plant en tech- 

niek moet snel en efficiënt nieuwe en 

De achttien deelnemende telers verbinden zich voor meerdere jaren aan een cluster en doen ook een financiële duit in het zakje.

Tuinbouwlab brengt telers en techniek bij elkaar 

Schouders onder toekomstbestendige

en kansrijke komkommerteelt
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marktgerichte innovaties en business 

cases opleveren. Dit met als doel de 

internationale concurrentiepositie van 

de Nederlandse tuinbouw te versterken. 

Proeven voeren we uit in ons eigen labo- 

ratorium en op praktijkbedrijven. Deel- 

nemers verbinden zich voor meerdere 

jaren aan deze vorm van samenwerking 

en doen ook een financiële duit in het 

zakje: het is de bedoeling dat ieder clus- 

ter – onafhankelijk van de grootte – in 

eerste instantie € 25.000 per jaar bij- 

draagt.”

Stevig fundament
Het komkommercluster is het eerste 

van de twintig die Innoveins de komen- 

de jaren wil lanceren. Achttien kom- 

kommertelers, die samen goed zijn 

voor 150 ha, hebben zich aangesloten. 

Gerard Koolen, die jarenlang een toma- 

tenbedrijf runde in Asten-Heusden, is 

de beoogd manager. “Ik ben aangesteld 

om het cluster, dat nu nog in de opstart- 

fase zit, verder vorm te geven. Tevens 

fungeer ik als ‘linking pin’ tussen de 

telers en de technische bedrijven.”
Vervolg op  
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De komkommertelers hebben vier 

innovatiethema’s benoemd waarop zij 

willen focussen: robotica, licht, teelt- 

systemen & gewasbescherming en water- 

zuivering. “Deze thema’s kun je eigenlijk 

niet los van elkaar zien; ze haken alle- 

maal in elkaar. Om de komkommerteelt 

naar een hoger plan te tillen, moet je 

op alle onderdelen vooruitgang boeken.”

Koolen geeft aan dat automatisering 

van arbeid een cruciaal speerpunt is. 
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Met robotisering zijn volgens de betrokken telers de grootste slagen te maken.

Toezichthouder geeft antwoord op watervragen

Waterzuivering is een van de aan- 

dachtsgebieden van het nieuwe 

collectief Innoveins. Vanwege de 

zuiveringsplicht, die sinds 1 januari 

van kracht is, staat dit onderwerp 

echter bij telers in het hele land 

hoog op de prioriteitenlijst. Daarom 

organiseert LTO Glaskracht Neder-

land tijdens HortiContact Gorin-

chem elke dag een vragenuur met 

een toezichthouder.

Elke beursdag tussen 16.00 en 

17.00 uur is een toezichthouder 

namens een waterschap/hoogheem-

raadschap of omgevingsdienst aan- 

wezig. “Niet voor een presentatie of 

een inleiding, maar voor een adequaat 

antwoord op vragen die leven bij 

telers over waterstromen, toezicht, 

controle en oplossingen”, verduide-

lijkt Guus Meis, beleidsspecialist 

Water & Omgeving van LTO Glas-

kracht. “Dat kan zelfs een vraag zijn 

over een op de beurs gepresenteerde 

noviteit.”

Waterkwaliteit staat volop in de 

belangstelling van de glastuinbouw. 

Niet alleen vanwege de genoemde 

zuiveringsplicht, maar ook door de 

naderende tussenevaluatie van de nota 

Duurzame gewasbescherming. “Het is 

een formeel toetsmoment, dus ook dat 

rechtvaardigt de extra aandacht voor de 

waterstromen”, stelt Meis.

Toezicht en Handhaving
Een maand na de inwerkingtreding van 

de zuiveringswet constateert hij dat 

nog niet alle telers alles op orde hebben, 

maar dat veel ondernemers het afge- 

lopen jaar proactief bezig zijn geweest. 

“En dat terwijl lang onduidelijk was 

wat de plicht precies inhield en hoe 

het toezicht wordt georganiseerd.” 
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Nog steeds wordt door het bevoegd 

gezag gewerkt aan de uitwerking van 

de werkwijze voor toezicht en hand- 

having, maar de eerste controles zijn 

wel in gang gezet. “Het zijn vooral de 

meer ervaren toezichthouders, bij- 

voorbeeld in Westland en Oostland, 

die al op pad zijn. In gebieden met 

verhoudingsgewijs minder glas 

wachten toezichthouders op meer 

duidelijkheid. De vraag is bovendien 

hoe urgent de problematiek in een 

gebied is.”

Het zijn de ervaren toezichthou-

ders die in Gorinchem te gast zijn 

van LTO Glaskracht. Op 20 februari: 

Ben Kooy van Hoogheemraadschap 

van Rijnland; 21 februari: Erik Groen 

van Hoogheemraadschap van 

Delfland; 22 februari: Jaap Willem 

Kooistra van Omgevingsdienst 

Midden-Holland.

“De komkommerteelt is erg arbeidsin-

tensief. Deze arbeid wordt echter steeds 

duurder, arbeidskrachten zijn moeilij-

ker te vinden en het is steeds lastiger 

om het complete plaatje te organiseren. 

Dit zet de continuïteit van de bedrijven 

onder druk en staat een verdere voor- 

uitgang in de weg. Denk aan een opmars 

van de hogedraadteelt en een verdere 

schaalvergroting. Om dit te realiseren 

moet je het arbeidsplaatje immers heb- 

ben geregeld. Pas dan kun je ook aan de 

slag met andere innovaties: nieuwe 

teeltsystemen, de mogelijkheden van 

LED-licht et cetera.”

Toekomstperspectief
Vanuit de komkommerhoek wordt 

daarom sterk ingezet op de ontwikke-

ling van een oogst- en bladplukrobot. 

“Maar ook met het geautomatiseerd 

monitoren van ziekten en plagen is 

veel te winnen. Hoe we een en ander 

precies moeten aanvliegen en waar we 

beginnen, weten we nog niet. Eerst 

moeten we in overleg met technische 

partijen en verder finetunen wat we 

willen, maar vervolgens kijken wat er 

mogelijk is en welke kosten hieraan 

zijn verbonden. We staan pas aan het 

begin.”

Koolen is ervan overtuigd dat de 

nieuwe aanpak een stevig fundament 

legt om te komen tot een rendabele en 

toekomstbestendige komkommerteelt. 

“Om toekomstperspectief te houden, 

moest er iets gebeuren. Vooral sinds het 

PT geen collectief onderzoek meer uit- 

voert.”

Volgens de beoogd clustermanager 

maakt ook de zakelijk ingestoken 
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iets te gaan ontwikkelen wanneer hij 

weet dat er meerdere afnemers zijn. 

Ook kunnen we er met deze aanpak 

voor zorgen dat innovaties zoveel 

mogelijk zijn toegespitst op de praktijk 

en op onze wensen.”

Op welke termijn resultaten zicht- 

baar zijn, is volgens Aarts lastig te zeggen. 

“Je weet vooraf nooit hoe trajecten als 

deze verlopen. En misschien kom je, 

terwijl je werkt aan een oogstrobot, wel 

uit bij een perfecte techniek om gewas- 

handelingen te automatiseren. Je moet 

overal voor openstaan en de beste zaken 

eruit pikken.”

Telers willen eerst het arbeidsplaatje goed hebben geregeld en pas dan aan de slag 

met innovaties als nieuwe teeltsystemen en LED-licht.

Samenvatting

Een hightech-tuinbouwlaboratori-

um in Venlo wil de innovatie in 

de glastuinbouw een boost geven 

door technische bedrijven en telers 

bij elkaar te brengen. Hiertoe 

worden technische en afnemers-

clusters – waarin voornamelijk 

telers zitten – opgericht. De groep 

komkommertelers is het eerste 

uit de koker van de initiatiefne-

mers. Achttien telers hebben zich 

aangesloten, die willen focussen 

op robotica, licht, teeltsystemen  

& gewasbescherming en waterzui-

vering. Automatisering van arbeid 

heeft hoogste prioriteit.
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‘Tuinbouwsector komt samen in 

Gorinchem’

Ed Classens was nog niet eerder op 

HortiContact Gorinchem, maar overweegt 

de beurs dit jaar wel te bezoeken. “Ik heb 

er al veel positieve geluiden over gehoord. 

Het lijkt me de moeite waard om er dit 

jaar heen te gaan.”

Voor Gerard Aarts is een bezoek ‘vaste 

prik’, hij gaat namelijk naar vrijwel alle 

beurzen. “Je wordt er nooit dommer van. 

En als je thuisblijft, weet je zeker dat je 

niets nieuws hoort. Ik vind HortiContact 

een mooie beurs; de hele Nederlandse 

tuinbouwsector komt er samen. Ben je niet 

in Gorinchem geweest, dan heb je iets 

gemist.”

samenwerking het initiatief uniek. 

“Natuurlijk, er zijn meer projecten 

gericht op innovatieonderzoek voor de 

tuinbouw. Maar vaak gaat het dan om 

een-op-een-relaties tussen technische 

bedrijven en telers. Dat een grote groep 

telers en marktpartijen dit gezamenlijk 

oppakt, er geld insteekt en zich hier 

voor vier jaar aan verbindt, is bijzonder.”

Streepje voor
Ed Classens is een van de telers die zich 

heeft aangesloten. Hij runt in Castenray 

een bedrijf van 6,5 ha, waar hij kom-

kommers en aardbeien teelt. “Er vindt 

al jarenlang nauwelijks teelttechnische 

innovatie plaats binnen de komkom-

merteelt; we telen al meerdere decennia 

op dezelfde manier. Hierdoor neemt de 

voorsprong op het buitenland steeds 

verder af.”

Hij is van mening dat automatise-

ring van arbeid de hoogste prioriteit 

moet krijgen. “Maar daarnaast moeten 

we inzetten op vergroening van de 

gewasbescherming. Als sector worden 

we gedwongen die weg in te slaan, 

maar tegen bijvoorbeeld schimmels is 

bijvoorbeeld nog geen effectief groen 

middel voorhanden.”

De teler is ervan overtuigd dat ze grote 

stappen gaan zetten. “Er is al enorm veel 

kennis beschikbaar bij technische be- 

drijven, zeker op het gebied van 

robotisering; deze is bijna praktijkrijp. 

Alle innovaties die dit cluster voort-

brengt, komen straks trouwens breed 

beschikbaar. Maar de leden zullen wel 

een streepje voor hebben, bijvoorbeeld 

doordat zij er eerder mee aan de slag 

kunnen.”

Samen kom je verder
Ook Gerard Aarts, die 9,6 ha komkom-

mers en trostomaten teelt in Asten-

Heusden, heeft de meeste hoop geves- 

tigd op robotisering. “Het mooiste zou 

zijn als er een robot komt die zelfstan-

dig kan oogsten of bladplukken; dan 

besparen we zomaar vijftig procent op 

arbeid. Maar zelfs met een robot die 

detecteert welke komkommers oogst- 

rijp zijn, zijn we al heel erg geholpen.”

Aarts noemt de aanpak dé manier 

om snel stappen voorwaarts te kunnen 

zetten. “Samen kom je altijd verder dan 

alleen: wat de een niet weet, weet de 

ander en andersom. En in je eentje ben 

je geen partij van betekentis. Het is 

voor een leverancier interessanter om 

25-27-Thema4-HC-GOR-2018-3pag.indd   4 05-02-18   08:49


