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‘De ontwikkelingen in de glastuinbouw gaan 
hard,’ vertelt Cock van Bommel, die al ruim tien 
jaar verantwoordelijk is voor de product- en 
marktonwikkeling van ErfGoed. ‘We zijn actief 
in meer dan 25 landen en marktleider op het 
gebied van teeltvloeren. Ons denken gaat over 
oplossingen. De teler wil gezonde, vitale plan-
ten en hoe kunnen wij daarmee helpen? Dat is 
altijd onze kernvraag. Op het moment spelen er 
veel vragen bij telers. Denk aan duurzaamheid 
en milieu en daaraan gekoppeld het zo goed 
mogelijk gebruikmaken van water, meststoffen 
en energie. Als ErfGoed kijken wij daarnaast ook 
goed om ons heen: wat zien wij in de wereld om 
ons heen gebeuren en wat hebben onze klanten 
daaraan? Die kennis gebruiken we om onze 
ErfGoed-vloeren nóg beter te maken. En waar 
kun je dat beter doen dan in een eigen ruimte? 
Zo is het ErfGoed Experience Center ontstaan. 
Dit is een mooie aanvulling op onze proeftuinen 
en ons laboratorium, want innovatie om daar-

mee onze klanten verder te helpen, zit ons in het 
bloed.’

Eigen laboratorium
Machiel Paans werkt al 27 jaar bij ErfGoed en 
adviseert kwekers en telers in de glastuinbouw 
over de juiste oplossing voor hun situatie: ‘Wij 
hebben een eigen laboratorium, waarin wij veel 
producten testen in hoe deze zich verhouden 
tot onze vloeren. Vervolgens gebruiken we het 
product, bijvoorbeeld een doek, in een eigen 
kas om te zien hoe het werkt. Want wij verkopen 
geen producten; wij verkopen oplossingen en 
we willen niet het risico, van wat via ons wordt 
aangeboden, bij de klant neerleggen.’

ErfGoed bouwde op het eigen terrein in 
Moerkapelle een kas van ruim 4000 vierkante 
meter. Deze wordt deels beteeld door een 
boomkweker, zodat vakgenoten in verschillende 
seizoenen met eigen ogen kunnen zien hoe de 

teelt of kweek verloopt. Deze kas is ingericht 
met de ErfGoed-Premium-vloer en een deel met 
de Excellent-vloer. De kas wordt gebruikt voor 
eigen experimenten, zoals de nieuwe vloer met 
luchtcirculatie.

Warme lucht van onderen
Het Experience Center kan worden bezocht door 
iedereen die bij ErfGoed langskomt. Daarnaast 
worden er op termijn ook excursies georgani-
seerd. ‘Voor het schoonmaken van onze vloeren 
hebben wij een schoonmaakmachine ontwik-
keld,’ vertelt Van Bommel. ‘Wat er al op de markt 
was, voldeed niet aan onze maatstaven. De wer-
king van deze machine en het resultaat ziet men 
in ons Experience Center.’

Voor de komende tijd zijn er al diverse expe-
rimenten gepland. Een ervan gaat over de 
berijdbaarheid van de vloeren. Voor zoge-
naamde Deense karren of andere karren met 
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harde wielen gebruikt men nu hulpmiddelen. 
‘ErfGoed zoekt nu naar oplossingen hoe deze 
karren soepel verreden kunnen worden op onze 
vloeren.’ De ideeën hierover worden getest in het 
Experience Center. ‘We laten hier zien wat werkt,’ 
vervolgt Van Bommel. ‘Zoals de schoonmaakma-
chine; we nodigen bezoekers ook gericht uit om 
een paar maanden later nog eens te komen om 
te zien hoe het resultaat dan is.’

Paans vult aan: ‘We experimenteren ook met het 
invoeren van lucht door een teeltvloer heen. 
Hiervoor maken we gebruik van een deel van 
onze experimentenruimte. Er komen slangen 
onder de vloer waarin warm of koud water 
stroomt. Door de luchtdoorvoer in de vloer 
brengen we de warmte of koude bij de plant. 
Ik denk dat dit, zeker met het oog op energie-
besparing, een heel mooie ontwikkeling is voor 
de toekomst. We brengen de warmte of koude 
direct naar de plant, en hoe de temperatuur 
boven in de kas is, doet er dan niet zoveel toe. 
Dit onderzoek dat ErfGoed in zijn proeftuinen 
heeft uitgevoerd, heeft al waardevolle en inte-
ressante resultaten opgeleverd. In de nieuwe 
ruimte wordt het opgeschaald naar een vak van 
350 vierkante meter.’

Techniek en optimale groei
‘Het gebeurt eigenlijk in de onderste 30 centi-
meter van de kas,’ legt Van Bommel uit. ‘Doordat 
wij de beluchting ín de vloer hebben, blazen wij 
actief lucht langs de plant waardoor deze actie-
ver gaat groeien. Het leuke van het Experience 
Center is enerzijds de aandacht voor wat je met 
techniek kunt doen en anderzijds onderzoeken 
we hoe we het nieuwe systeem het beste kun-
nen aanleggen en doen we metingen.’

Paans: ‘In de loop der jaren is mijn werk verlegd 
van vraaggestuurd naar het verkopen van een 
oplossing. Het gaat om grote investeringen 
door onze klanten en wij moeten weten dat 
wat we verkopen, ook werkt. Daarvoor moeten 
we zelf ook onderzoek doen, experimenteren 
en proeven uitvoeren. Dit is de afgelopen jaren 
bij ErfGoed enorm gegroeid. In het Experience 
Center kunnen we dit goed laten zien.’

Doeken versus algen
Er is een permanente strijd gaande tegen algen. 
‘In het Experience Center wordt een nieuw doek 
getest waardoor minder algengroei optreedt. 
Daarnaast kunnen we hier ook de werking van 
onze nieuwe schrobborstelmachine demon-
streren. Stoom doodt de algen en maakt het 
doek weer als nieuw, zo schoon,’ vertelt Paans. 
‘Wij hebben een machine ontwikkeld die stoom 
afgeeft en direct daarna het water met de gedo-
de algen en het spoelwater opzuigt. Het doek 
dat achterblijft is brandschoon. Het vieze water 
wordt gefilterd en teruggebracht in de circulatie 
en de drab die overblijft, de algen, dat is groen-
afval en kan zo in de container.’

Bij ErfGoed gebeurt het regelmatig dat bezoe-
kers positief verrast zijn over wat er allemaal te 
bekijken is: laboratorium, demoruimte, proef-
ruimte en nu dan ook het Experience Center.

Vloerentechniek en watertechniek
‘De Premium-vloer is een afwaterende vloer,’ 
vertelt Van Bommel. ‘Als ErfGoed leveren wij niet 
alleen de teeltvloer, maar ook de bijbehorende 
watertechniek. Als je de watertechniek niet goed 
installeert, heeft dit als gevolg dat de vloer veel 
minder goed is. Daarom doen wij dit bijna altijd 
zelf. We hebben er verstand van, net zoals van 
teeltvloeren.’

Ook speelt duurzaamheid een steeds grotere rol 
bij ErfGoed-vloeren. Alle materialen van de vloe-
ren kunnen hergebruikt worden en al het water 
met de daarin aanwezige meststoffen wordt 
opgevangen en hergebruikt. De methode voor 
het verwijderen van algen is volkomen chemie-
vrij. In het eigen laboratorium worden regelma-
tig alle materialen gecontroleerd, zodat klanten 
hierop kunnen vertrouwen. Van Bommel: ‘De 
duurzame aanpak gaat ook op als je kijkt naar 
de planten. Door onze installaties van vloer en 
water krijg je gezonde planten en deze hebben 
weer minder last van ziekten en plagen. En zo 
brengen wij opnieuw een oplossing.’

Tot slot
‘Als ErfGoed denken we met de klant mee. 
Samen ontwikkelen we oplossingen voor 
vraagstukken. Met gepaste trots willen we deze 
unieke oplossingen laten zien. De deur van het 
ErfGoed Experience Center staat open. Van harte 
welkom in Moerkapelle.’ Met die woorden sluiten 
Van Bommel en Paans het gesprek af.
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