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Europees Landbouwfonds: Europa investeert in zijn Platteland 

Mogelijke besparingsopties Besparing Investering Terugverdientijd Opmerking 

Deficit drogen bij voorjaarsbloeiers 10% € 250 – 
€ 2.000 

AvBS  
(*Afhankelijk van 
BedrijfsSituatie) 

Voor het drogen van tulpen is drogen op vochtdeficit extra 
belangrijk omdat windscheuren worden voorkomen. 
Windscheuren ontstaan bij een vochtdeficit groter dan 6-8 
gram/m3 afhankelijk van de cultivar. 

Instellingen klimaatcomputer controleren 5% € 0 Binnen 1 seizoen   

Verken bewaaromstandigheden met het 
bewaarmodel van PPO: 
https://Sites.wur.nl/sites/Bewaarmodel 

tot 50% € 0   Door met het model te "stoeien" wordt inzicht verkregen in hoe 
ventilatie- en circulatienormen bepaald zijn. Hierdoor worden 
klimaatcomputers beter ingesteld en wordt met minder energie 
een beter bewaarklimaat gerealiseerd.  

Ethyleengestuurde ventilatie bij 
bewaring tulp 

50% € 8.000 – 
€ 13.000 

Afhankelijk van aantal 
m3 bollen per cel;  
6 jaar bij 100 m3   
2 jaar bij 300 m3 

Een dubbele analyser is per cel € 1000 goedkoper. 

CO2-gestuurde ventilatie in combinatie 
met continue circuleren met een laag 
toerental bij plantgoedbewaring lelie 

tot 50% € 1000 inclusief 
installatie 

AvBS* Een klimaatcomputer is noodzakelijk. 

Verminderde ventilatie + circulatie bij 
heetstook hyacint 

tot 70% € 0 Binnen 1 seizoen De ventilatienorm is 40 m3/u/m3 bollen (of minder bij gebruik 
van een klimaatcomputer). De nieuwe circulatienorm is 
500m3/u/m3 bollen. Bij 44°C is de circulatienorm 750 
m3/uur/m3 bollen. 

Temperatuurintegratie tot 10% € 0 Binnen 1 seizoen Een klimaatcomputer is noodzakelijk. 

Verminderde circulatie + gelijkstroom 
ventilator 

65% € 1.500 3 - 4 jaar Bij tulp is deze investering het snelst terugverdiend i.v.m. de 
lange bewaarperiode (4 maanden). De aanschafkosten van 
een gelijkstroomventilator zijn lager van dan een conventionele 
ventilator met frequentieregelaar. 

Computergestuurde circulatie tot 50% Agratechniek 
/Automative4u 

AvBS* Een digitaal magazijnsysteem dat samen met een 
debietsensor gekoppeld is aan een klimaatcomputer, is in 2013 
op de markt gekomen. 

Ketelwatertemperatuur 2% € 0 Binnen 1 seizoen Een klimaatcomputer berekent de ketelwatertemperatuur aan 
de hand van de warmtevraag. 


