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2007 Start onbedekte slateelt op diverse goten (NFT)  
 

 Initiatief vanuit de sector 

 Emissie 

 Onbedekte teelt op hoger plan brengen 

 Productschap Tuinbouw 

 Windgevoeligheid 

 Storingen wateraanvoer 

 



Vanaf 2008 ook drijvend (DFT)  

 Minder kans op verstoring groei 

 Transport over water  automatisering/mechanisering 

 

 

 

 



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 

 Gefinancierd door het Ministerie van 
LNV/EL&I/EZ en Productschap 
Tuinbouw 

 Samenwerking van WUR/PPO en 
Proeftuin Zwaagdijk 



Basisopstelling drijvende teelt 

 

 

 

 Bassins (10-35 cm diep) met voedingsoplossing, al dan niet met 
circulatie en/of (actieve) beluchting 

 Planten hangen in  
(EPS-)drijvers met  
wortels vrij in het water 
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Veel van de geteste gewassen kunnen op dit 
systeem worden geteeld: 
 
Groenten/kruiden: 
sla, andijvie, wilde rucola, Chinese kool, paksoi, spitskool, broccoli, 
veldsla, prei, stengelui, radicchio, knolvenkel, (knol-)selderij, spinazie, 
munt, melisse,……. 
 
Zomerbloemen/vaste planten: 
Zonnebloemen, Solidago,  
Hemerocallis, Echinops, Veronica,  
pioenroos, Chelone,  
Hosta, Echinacae, Astilbe 

 
 



Gewassen met (tijdelijk) 
slechte of moeizame 
ontwikkeling, nog risicovol: 
 • Bloemkool 
• Peterselie 
• Phlox 
• Aconitum 
• Callistephus 
• Delphinium 



Bemesting 
In onderzoek en praktijk gehanteerde  
streefwaardes voor bemesting gaan uit van een  
overaanbod 
 
Grootste kans op gebrek (neerslag-reacties) 
bestaat t.a.v. de spoorelementen: 
M.n. ijzer en mangaan 
 
Duidelijke effecten van EC’s op versproductie  
en droge stofgehaltes werden zelden  
waargenomen. 

pH 5,5-6,0   

EC 2 mS/cm 

K 5,3 mmol/l 

Mg 2 mmol/l 

Ca 5,3 mmol/l 

Na < 2 mmol/l 

NH4-N < 0,5 mmol/l 

NO3-N 13,3 mmol/l 

P 2 mmol/l 

Cl 1,3 mmol/l 

S 2 mmol/l 

Fe 40 µmol/l 

Mn 10 µmol/l 

Zn 8 µmol/l 

B 50 µmol/l 

Cu 1,5 µmol/l 

Mo 1,5 µmol/l 



Beluchting  
Leidt tot hogere 

zuurstofgehaltes en vrijwel 
altijd tot een betere 

gewasontwikkeling en 
productie 

Bij sommige gewassen 
resp. in sommige situaties 
lijkt voldoende zuurstof in 
de oplossing voorwaarde 
voor goede ontwikkeling 



Water gerelateerde ziektes?  
 
Sla en andijvie 3 jaar lang dezelfde voedingsoplossing 
Ter vergelijking plantingen in vernieuwde voedingsoplossing in 
ontsmette bassins 
Ook na 10 teelten nog geen achteruitgang in gewasontwikkeling  

Achter: 4e teelt 

 

Midden: 8e teelt 

 

 

 

Voor: nieuwe 

voedingsoplossing 

Langdurig gebruik van voedingsoplossing 
zonder ontsmetting? 



Temperatuur voedingsoplossing 

Het verschil gedurende 
een etmaal is hooguit  
1-2°C 
 
In voorjaar heeft het 
verhogen van de water- 
temperatuur een 
positief 
effect op de teeltduur/ 
het oogstgewicht 

Negatieve effecten van te hoge temperaturen van de voedingsoplossing 
werden niet waargenomen op één uitzondering na…….. 



Zonder beluchting 

Met beluchting 

Zomerse dagen, 
temperatuur 
voedingsoplossing 
rond 31-32°C 



Ziek en zeer 

Over het algemeen geen verhoogde risico’s in de genoemde gewassen, 
m.u.v. sla: 
Deze lijkt in de drijvende teelt gevoeliger te zijn voor de schimmelziekte 
Microdochium panattonianum (hagelschot, antracnose, vuur, ringspot) 
dan in de grondteelt. 



 Het blijft onduidelijk waar de eerste 
infectie vandaan komt en waarom de 
drijvende teelt gevoeliger lijkt te zijn 
dan de grondteelt 
 

 Het voorkomen (natuurlijke) neerslag 
(spatten)/langdurig nat gewas is een 
zeer effectieve manier om ziekte te 
voorkomen 
 

 Het verhogen van de 
watertemperatuur (idee: verlagen 
stress) had geen effect op de mate 
van aantasting maar wel op de 
productie 



En de praktijk? 
• ca. 8 bedrijven verdeeld over Nederland (onbedekt, tunnel, kas) 

• (door-) ontwikkeling nog in volle gang  afwachten met opschalen 

• Tendens naar meer bedekte teelt (Microdochium, verlenging 
teeltseizoen  voldoen aan wensen afnemers) 

• Steeds meer aanwijzingen dat de productkwaliteit beter is dan in de 
grondteelt 

• Snel toenemende belangstelling bij de afzet 

• Ontdekken en aantonen meerwaarde 

 

 



Speerpunten onderzoek en praktijk 

• Verbetering teeltresultaten 

• Robuustheid systeem t.a.v. ziektes (Microdochium in sla) 

• Emissiebeperking 

• Waterkwaliteit/ziekteweerbaarheid 

• Productkwaliteit 

• Telen onder beschermde omstandigheden (effect watertemperatuur) 

 

 


