
VERLOOP VAN DE CONSULTATIE

Agendapunt tijdstip

Welkom en toelichting PIO – Christophe Veys (PIO) 12u30 – 12u45

De uitdaging voor de opdrachtgevers – Peter Bleyaert (Inagro) 12u45 – 13u15

Consultatie oplossingsrichtingen – Dany Robberecht (Verhaert) 13u15 – 15u00

Parallel sessies*

• Teelttoer 1 – Eén op één gesprekken ronde 1
• Teelttoer 2 – Eén op één gesprekken ronde 2
• Teelttoer 3 – Eén op één gesprekken ronde 3

15u00 – 16u00

15u00
15u20
15u40

Werfbezoek Agrotopia dakserre 16u30 – 17u00

* De pitches werden vervangen door één op één 
gesprekken



WELKOM BIJ

MARKTCONSULTATIE
VERTIHYDRO:

VERTICALE TEELTINSTALLATIE

Een gezamelijk project van:



LATEN WE VOOR EEN FIJNE CONSULTATIE 
ZORGEN 

• 1u45 minuten

• Voor een prettig gesprek en een goede verbinding
• We presenteren dilemma’s en uitdagingen

• We gebruiken onze gsm om te peilen naar jullie opinie

• We bieden ruimte voor een gesprek op basis van de peiling

• Jullie kunnen tijdens de één op één gesprekken hierop terugkomen



EEN VERTICALE TEELTINSTALLATIE KAN VEEL VORMEN AANNEMEN
Het concept ligt niet vast. Het wordt uw keuze, wel trachten we nu samen
de richting te vinden.



AANPAK – STAPGEWIJS DOOR DE AANDACHTSPUNTEN 
VOOR R&D:

• (Deel) Oplossing 1 – homogeen klimaat
• Uw feedback

• (Deel) Oplossing 2 – inplanten en oogsten
• Uw Feedback

• (Deel) Oplossing 3 – irrigatie
• Uw Feedback

• (Deel) Oplossing 4 – onderhoud
• Uw Feedback



ONLINE FEEDBACK GEVEN:





(DEEL)OPLOSSING 1:

Licht is een belangrijk element voor de groei van gewassen. Het heeft een directe invloed op de oogst. De 

vuistregel is dat 1% minder licht ook 1% minder opbrengst oplevert. Maar ook temperatuur, 

luchtvochtigheid en CO2 opname beïnvloeden de groei.

De constructie van de serre en de verticale opstelling van 8m – 10m hoog in de glasserre maakt dat niet 

noodzakelijk alle planten homogene groeicondities hebben. De serre heeft verticale ventilatoren in het 

dak, schermdoeken en luchtramen. Het blijft een uitdaging om in deze context te telen.

HOMOGEEN KLIMAAT



(DEEL) OPLOSSING 1: HOMOGEEN KLIMAAT

TOEGEVOEGDE WAARDE IMPACT OP WERKING EN 

TEELTKOSTEN
• Ofwel bewegen we de 

planten, ofwel maken we 

een keuze welk gewas

goed gedijt in de 

omstandigheden (per 

laag). Elk heeft zijn 

complexiteit

• Als we andere gewassen 

per laag kweken dan zal 

zullen we de installatie 

telkens dienen om te 

vormen: andere hoogte, 

andere goten, ander 

substraat, ander 

irrigatiemenu

We passen de 

werkwijze aan de 

condities aan

Breedte 6m

Lengte 10m

Hoogte 10m

Lagen 9-11

• We rusten de lagen uit met 

ventilatoren en verlichting, 

eventueel volautomatisch 

gestuurd

• We introduceren een 

meerkost in 

energieverbruik

We beïnvloeden 

de groeicondities

Breedte 6m

Lengte 10m

Hoogte 10m

Lagen 6-10

IMPACT OP DUURZAAMHEID 

SYSTEEM











(DEEL)OPLOSSING 2:

Gebruiksgemak staat voorop, het is immers een arbeidsintensief proces omdat planten regelmatig 

bereikbaar moeten zijn en het is bijgevolg kostbaar. Tomaten bijvoorbeeld hebben verschillende oogsten 

(tot dagelijks) per seizoen. Na een oogst wordt de bv tomatenstengel telkens opgerold. Planten kennen 

ook regelmatig een inspectie. Gewassen worden geïnspecteerd op kleur, beschadiging, insecten, toestand 

van de wortel.  Afhankelijk van de homogeniteit van de plantgroei moet elke plant worden bekeken of niet. 

De verticale opstelling van 8m – 10m hoog maakt dat de bereikbaarheid van elke individuele plant een 

uitdaging is. Veel heeft te maken met je ontwerp; blijf je als teler op de begane grond of werk je in de 

hoogte? 

INPLANTEN EN OOGSTEN



(DEEL) OPLOSSING 2: INPLANTEN EN OOGSTEN

TOEGEVOEGDE WAARDEIMPACT OP KOSTPRIJS

• Het bewegen en oriënteren 

van de lagen zodat 

verticaal wordt 

ingeplant/geoogst is 

wellicht complex en duur

• Omwille van de breedte 

moet dit misschien aan 

twee zijden?

• Er kan wel een inplantrobot 

worden gebruiktBreedte 6m

Lengte 10m

Hoogte 10m

Lagen 6-10

Werken op 

begane grond

Werken in de 

hoogte

IMPACT OP 

GEBRUIKSGEMAK
• Er is keuze tussen een trap, 

een lift, een hoogtewerker, 

etc. De tijd die dit in beslag 

neemt is kostbaar

• De bereikbaarheid van elke 

plant is wellicht lastig(er). 

Wellicht ook minder nuttige 

teeltoppervlakte

• Er moet altijd veilig kunnen 

worden gewerkt Breedte 6m

Lengte 10m

Hoogte 10m

Lagen 6-10











(DEEL)OPLOSSING 3:

Een goede voeding en watervoorziening is de basis voor een gezonde en rendabele oogst, typisch 

gecombineerd bij hydrocultuur in de “voedingsoplossing”. De behoefte hieraan kan significant zijn; tomaten 

bv vragen in de zomer een volume tot 7l per m². Een eerste handberekening geeft 1,400l 

voedingsoplossing per dag (assumptie 5m*8m*4l= 200m²). Voorziening voor de dagvoorraad is 

aanwezig. 
De aanvoer is primordiaal, overtollige oplossing dienen ook terug te afgevoerd te worden voor hergebruik. 

Veel heeft te maken met je ontwerp; maken we gebruik van mobiele lagen om te irrigeren op één of 

meerdere punten of gebruiken we vaste lagen en irrigeren we in de hoogte, dan wel via indruppeling 

(boven de plant) of onderaan bij de wortel? 

IRRIGATIE EN VOEDING



(DEEL) OPLOSSING 3: IRRIGEREN

TOEGEVOEGDE WAARDE IMPACT OP 

BETROUWBAARHEID
• De werking verschilt 

nauwelijks van de huidige 

werkwijze

• Technisch kan je wel 

afstappen van de 

traditionele vaste spuitmond 

per laag. Verwachten we 

dan problemen met de 

interfacing? Hoe gaat die 

bewegen en brengt dit een 

meer- of minderkost met 

zich mee tov een vaste 

spuitmond?

Vaste lagen ofwel 

met verstelbare 

spuiten of op elke 

laag een vaste 

spuit

Breedte 6m

Lengte 10m

Hoogte 10m

Lagen 6-10

IMPACT OP 

COMPLEXITEIT
• Het kan nuttig zijn om ook 

bovenaan te irrigeren, bv 

warme dagen

• Irrigeren kan via een bad of 

indruppeling. Let wel op 

voldoende opnametijd voor 

de plant vooraleer het 

terug af te voeren

• Elke plantsoort heeft wel 

voldoende en evenveel 

nutriënt nodig. Dus precies 

timen is belangrijk

Mobiele lagen en 

we irrigeren 

beneden en of 

boven

Breedte 6m

Lengte 10m

Hoogte 10m

Lagen 6-10











(DEEL)OPLOSSING 4:

Na de oogst van bv bladgroenten zoals sla wordt het systeem gereinigd en ontsmet, meestal onder hoge 

druk. Misschien dat het ontwerp ook technische onderhoudsbeurten moet krijgen. We overlopen de 

belangrijkste eisen ten aanzien van onderhoud en bekijken of ze een uitdaging vormen of niet.

Enkele belangrijke eisen:

Het voorgestelde ontwerp vraagt dat de bereikbaarheid van alle onderdelen wordt geborgd zonder 

gebruik te maken van bijkomende machines. De installatie verzekert veilige toegang tot alle onderdelen 

zonder – deels of volledig – demontage. 

ONDERHOUD







HEEFT U VRAGEN?

Dank u wel voor uw actieve deelname



RONDGANGEN TEELTEN EN GESPREKKEN

Teelttoeren Gespreksrondes

15u00 – 15u30

Teeltrondgang 1 of koffie

15u00 – 15u15
G1 - Comate
G2 - Ask Attis – Ine
G3 - Codema

15u15 – 15u30
G1 - ACE ingenieurs & advies bureau
G2 - Neitraco Engineering

15u30 – 16u00

Teeltrondgang 2 of koffie

15u30 – 15u45
G1 - Viscon
G2 - Petrus product design

15u45 – 16u00
G1 - Rayn Growing Systems
G2 – Logiqs

Briefing bezoek Agrotopia dakserre


