
Besparen en verduurzamen

‘ NIET ALLEEN FORSE ENERGIEBESPARING, OOK 
MEER EN BETERE KOMKOMMERS’

DION VAN MULLEKOM (GRASHOEK) OVER HET NIEUWE TELEN:

Komkommer- en herfsttomatenbedrijf Multigrow Grashoek van Dion en Rosalie van Mullekom in teelt-
gebied De Kievit in Limburg dateert van 2012. De teler begon met één scherm, maar besloot al snel 
daar een tweede scherm aan toe te voegen. Het resultaat stemde niet tot tevredenheid. “Het vochtge-
halte was te hoog, waardoor ik te weinig kon schermen”, zo kijkt Dion van Mullekom terug. De oplossing 
vond hij in een ontvochtigingssysteem, waarbij een innovatieve kruiswisselaar de basis is van een forse 
energiebesparing en betere kwaliteit.

Hij voorspelt dat de nieuwe generatie nog meer computergericht 
zal telen, maar Dion van Mullekom gaat zelf primair uit van de 
plant. “Ik kijk heel veel naar grafieken en sensoren geven een schat 
aan essentiële informatie. Het is wel van belang dat je het systeem 
zo inricht dat je weet wat je doet. Elke aanpassing moet je kunnen 
beredeneren.”
Hij wil ook voortdurend blijven leren. “De cursus Het Nieuwe Telen 
van Kas als Energiebron vind ik bijvoorbeeld erg nuttig en belangrijk. 
Deels voor nieuwe inzichten en natuurkundige achtergronden, 
deels ook vanwege de bevestiging dat reeds genomen beslissingen 
de juiste zijn.” 

De innovatie
Als oplossing voor het vochtprobleem en als methode om fors 
energie te kunnen besparen, heeft Multigrow Grashoek in 2014 
gekozen voor het Air & Energy systeem van Maurice Kassenbouw. 
“Bij de nieuwbouw was energiebesparing al het uitgangspunt. We 
hebben MEI-subsidie aangevraagd, beperkt gascontract afgesloten 
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‘ DANKZIJ HET NIEUWE TELEN HEB IK NAUWELIJKS LAST MEER 
VAN SCHIMMELZIEKTEN’

en alleen een buisrail aangelegd. Vanaf het begin realiseerden we al 
een besparing van 2 tot 3 m3 met het tweede scherm, maar door 
te hoog vocht konden we niet genoeg besparen.

Van Mullekom maakte van de nood een deugd en benut nu 
natuurkundige wetten. “Het systeem haalt het vocht uit de lucht en 
laat dat condenseren, daarbij komt warmte vrij. Daar zit de winst 
van het systeem.” In de luchtbehandelingskasten (LBK’s) wordt de 
warme, vochtige kaslucht gerecirculeerd. De kruiswisselaar koelt de 
kaslucht af en haalt het vocht eruit. De warmte die daarbij vrijkomt 
wordt gebruikt voor het opwarmen van de koudere, droge 
buitenlucht. Het rendement is dusdanig hoog dat het achter de 
wisselaar geplaatste verwarmingsblok nauwelijks hoeft te worden 
gebruikt. De droge, warme lucht wordt vervolgens middels slangen 
onderin het gewas gebracht.

De teeltvisie
Het tweede scherm op het bedrijf is een plastic geweven scherm 
van Bonar. “Op die manier houd ik het vocht binnen, want dat heb 

ik nodig om te kunnen omzetten in warmte.” De kas heeft een 
traliebreedte van 12,80 m, per twee tralies lopen zeven slangen 
van 130 m lengte de kas in. Per twee LBK’s vormen die zeven 
slangen een gesloten systeem. Om overal een gelijke hoeveelheid 
kaslucht in het gewas te kunnen brengen, neemt het aantal gaten 
verderop in de slang toe. De teler wil precies weten wat er waar uit 
de slang komt.
Bewust heeft Dion van Mullekom gekozen om de lucht direct 
tussen het gewas te brengen en geen luchtbeweging te creëren 
van bovenin naar onderin de kas. “Ik wil nooit koude lucht tussen 
het gewas hebben. De luchtstroom vanuit ons systeem heeft de 
optimale temperatuur. Die lucht stimuleert de planten, zo is mijn 
ervaring. Het geeft een actiever gewas, met meer komkommers 
van een betere kwaliteit. Bovendien heb ik nauwelijks last meer van 
schimmelziektes. Die meerwaarde is voor mij heel belangrijk, want 
ik ga niet voor energiebesparing alleen!”

De besparing
De teler heeft zich op voorhand zorgvuldig georiënteerd over het 
aan te schaffen systeem. “Ik heb niet voor de goedkoopste, maar 
voor de beste oplossing gekozen. In eerste instantie ging ik uit van 
een terugverdientijd van 4,5 jaar, met de huidige gasprijs wordt dat 
wellicht 6 jaar.” De combinatie van investering en aanpassingen van 
Het Nieuwe Telen leidt bij Multigrow tot een aanzienlijke 
energiebesparing. “Met de twee schermen gebruikten we in 2013 
nog 36 m3 gas/m2, momenteel is dat nog maar 26 m3. Dat kan nog 
lager als we alleen komkommers zouden telen. Dan is 21 m3 een 
reële doelstelling. Daarmee zitten we tegen de grens aan. Maar 
qua productieverhoging gaan we zeker nog stappen maken. Dat is 
naar mijn mening de beste manier van kostenverlaging.”

Profiel Multigrow Grashoek
Bedrijf: Multigrow Grashoek
Ondernermers: Dion en Rosalie van Mullekom
Visie:  ‘Investeer altijd in mindere tijden; 

niet meelopen met de massa, maar 
voortdurend op zoek naar onderscheidend 
vermogen.’

Locatie: Grashoek – De Kievit (Limburg)

Omvang: 5,75 ha 
Gewas: Komkommer (met herfstteelt tomaat)

Lees meer over HNT op www.kasalsenergiebron.nl/
besparen/het-nieuwe-telen

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland 
en het ministerie van Economische Zaken
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