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Hoogeveen Plants en ErfGoed werken al 
jaren samen. De afgelopen paar jaar heeft 
Hoogeveen op drie locaties een nieuwe 
ErfGoedVloer laten aanleggen. Pos: ‘De ervaring 
met ErfGoed is heel goed. De teeltvloeren zijn 
strak aangelegd en hebben een goede afwate-
ring. ErfGoed levert een compleet pakket, van 
windkering tot betonwerk en van beregening 
tot pompunits. Het is sowieso fijn om met één 
partij samen te werken en ErfGoed regelt alles 
secuur.’

Vloer en water
‘Oorspronkelijk legden wij alleen vloeren aan. 
Maar een goede afstemming van de water-
techniek op de ErfGoedVloer is van wezenlijk 
belang. De pomp, druk, hoeveelheid water en 
wateropslag moeten allemaal perfect op de 
vloer aansluiten. Als dat niet klopt, is het effect 
van een goede vloer ook minder. We gaven 

gehoor aan de terugkerende wens van klanten: 
een integrale aanpak van de aanleg van de 
ErfGoedVloer en de watertechniek. We zagen 
bovendien een groeiende wens om de kas in 
te richten met zo min mogelijk partijen’, zegt 
Hugo Paans, directeur van ErfGoed. ‘Die  
combinatie is sinds een jaar of zeven een 
wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering.’
Het komt steeds vaker voor dat ErfGoed  
projecten geïntegreerd oppakt: de aanleg van 
de vloer, gecombineerd met de aanleg van de 
watertechniek, die precies aansluit op de  
werking van de ErfGoedVloer.
Paans: ‘Wat ons betreft, ligt de focus te veel op 
de bovenste helft van de kas, terwijl de plant 
groeit op de vloer. Juist dáár moeten we dus de 
meest ideale klimatologische omstandigheden 
creëren. En daar slagen we nog beter in als 
vloer en watertechniek perfect op elkaar  
afgestemd zijn.’

Vloer als teeltmethode

Het klimaat op de vloer, tussen de planten, 

is zeker zo belangrijk als het klimaat boven 

in de kas. En een goede afstemming op de 

water techniek is zeker zo belangrijk als de 

vloer op zich. Dat is de filosofie van ErfGoed. 

Bij Hoogeveen Plants, op de locatie Groenen

dalseweg in Bleiswijk, start ErfGoed een nieuw 

project waarbij vloer, beregening en aanvul

lende techniek zijn geïntegreerd. Eduard Pos, 

teeltmanager bij Hoogeveen Plants: ‘Omdat het 

afkomstig is van één leverancier, hopen we een 

storings en onderhoudsvrij pakket te hebben.’
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De watertechnisch specialist van ErfGoed, 
Corné Verduijn, merkt dat die integrale aanpak 
aanslaat bij klanten: ‘Wij weten alles van de 
ErfGoedVloer, dus ook hoe die het beste van 
water voorzien kan worden. Daar gedijen de 
planten van onze klanten bij.’

Minder storingen
Voor de klant is de hele werking van vloer en 
watertechniek in 3D weergegeven. Verduijn: 
‘Door de integratie van watertechniek en vloer 
zijn minder storingen te verwachten en is de 
aansturing eenvoudiger. Áls er al storingen zijn, 
zijn die met de 3D-weergave eenvoudiger te 
lokaliseren en op te lossen.’ Paans: ‘Niet alleen 
voor de klant is de naadloze afstemming tussen 
vloer en watergift van belang. Omdat wij veel in 
verafgelegen markten werken, is het ook voor 
onszelf belangrijk dat er zo min mogelijk  
storingen optreden.’

Volledig pakket
Bij Hoogeveen Plants legt ErfGoed zo’n volledig 
pakket aan. Er komt een nieuw waterbassin, 
een ErfGoedVloer en de bijbehorende  
beregening. Daarnaast koppelt ErfGoed de drie 
kwekerijen van Hoogeveen op deze locatie aan 
elkaar, met de aanleg van corridors en beton-
paden. In totaal ontstaat daardoor een  
kwekerij van zes hectare. Om een bedrijf van 
die omvang goed te kunnen aansturen, ver-
vangt ErfGoed de watertechnische installatie 
door een centrale waterruimte met verschillen-
de pompunits. Hoogeveen kan hiermee de hele 
kwekerij voorzien van de juiste hoeveelheid 
water met de juiste hoeveelheid meststoffen.

Pos: ‘Voor we aan het inrichten van het nieuwe 
terrein begonnen, hebben we onze aanpak 
voor waterrecirculatie doorgenomen met het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard (HSK). Wij hebben samen met 
HSK het huidige plan van aanpak gemaakt. 
Naast het grote waterbassin komen er meerde-
re recirculatiesilo’s voor het water dat na water-
gift uit de potten loopt, dat we opvangen en 
hergebruiken. Wij recirculeerden al 100 procent 
en we willen dat graag goed blijven doen.’

Breder assortiment
‘Dankzij deze investering in de nieuwe  
buitenlocatie met ErfGoedVloer en de nieuwe 
watertechnische installatie kunnen wij het 
grasseizoen verlengen. Op de grassenlocatie 
hadden we in Nederland alleen kassen tot onze 
beschikking. Met het nieuwe buitenveld  

kunnen we later in het seizoen grassen  
afleveren, als het seizoen in Portugal voorbij is. 
Ook kunnen we een breder assortiment voeren 
doordat we in Nederland soorten kunnen gaan 
telen die het beste buiten groeien’, zegt Pos.

Dubbele garantie
De besturingstechniek die ErfGoed dit  
seizoen presenteert, is een volgende stap.  
De ErfGoedVloer en de ErfGoed-watertechniek 
moeten kunnen communiceren. Daarvoor 
is een computer ontwikkeld. Paans: ‘Op een 
vloer geven we normaal een jaar garantie. Wie 
ook onze besturing aanschaft, krijgt twee jaar 
garantie. Wij zijn overtuigd van de kracht van 
de combinatie.’

Vloer als teeltmethode
ErfGoed levert meerdere soorten vloeren. 
Verduijn: ‘In eigen proefruimtes doen wij 
allerlei testen voor nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe materialen en nieuwe gewassen op de 
ErfGoedVloer. Hiervoor werken we samen met 
WUR Glastuinbouw en Delphy Improvement 
Center. We zien dat de ErfGoedVloer een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt heeft en is uitge-
groeid tot een teeltmethode. Een goede vloer 
is iets waarmee je beter, sneller en makkelijker 
een kwaliteitsplant kunt telen. Uiteindelijk zorgt 
deze teeltmethode ervoor dat de consument 
langer geniet van zijn plant.’

ErfGoed heeft naast de Nederlandse vestiging 
in Moerkapelle ook vestigingen in Canada en 
Brazilië en is actief in ruim 25 landen. Zo’n 60 
procent van de omzet is afkomstig van export.
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Hoogeveen Plants, met de hoofdvestiging
in Hazerswoude-Dorp, richt zich op vier 
productgroepen: klimplanten, fruit-
planten, Helleborus en grassen, varens en 
bamboe. Hoogeveen heeft twaalf locaties 
in Nederland en een locatie in Portugal. 
In Nederland gaat het om 25 hectare. 
Het bedrijf verkoopt de planten in heel 
Europa en via verschillende afnemers, 
sinds dit jaar ook direct via Bol.com. Het 
concept Elegrass is ontwikkeld samen met 
een Duitse teler, Stauden Peters, die de 
Duitse markt voor zijn rekening neemt. 
Hoogeveen verhandelt deze grasplanten 
op de Europese markt en doet de 
daghandel.
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