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6 Dakserre Agrotopia

Inleiding

Inagro en REO Veiling: naar gedeeld bouwheerschap
Het project Dakserre Agrotopia kwam voort uit de nood 
van Inagro om de bestaande onderzoeksserre op de ter-
reinen van Inagro vzw in Rumbeke te vernieuwen. Daarbij 
was er een eerste, voor de hand liggende mogelijkheid om 
de bestaande serre te vervangen door een nieuwe serre. 
Als onderzoeksinstelling is het echter een expliciete taak 
van Inagro om verder te kijken: ruimte in Vlaanderen is 
schaars. Stad en platteland dichter bij elkaar brengen in 
een evenwichtig model waarin beschikbare ruimte effici-
ent wordt ingezet, vormt bovendien een uitdaging. 

Enkele jaren geleden werd REO Veiling eigenaar en ont-
wikkelaar van het brownfieldterrein “site Vuylsteke” in 
Roeselare. De site werd gesaneerd en toegevoegd aan het 
logistieke platform van REO Veiling. Bij die ontwikkeling 
werd voorbereidend nagedacht over de ruimtelijke invul-
ling van de site en de mogelijkheid om te komen tot een 
multifunctioneel en -dimensioneel gebruik van deze site, 
palend aan de stadsring van Roeselare.

Op dat moment was Inagro al betrokken. Er werd nagedacht 
over een geïntegreerd ontwerp voor een professionele 
serre voor tuinbouwproductie (in een proefomgeving) met 
dubbel ruimtegebruik, geïntegreerd energiegebruik en in-
tegratie van logistiek, onderzoek en tuinbouw op één site. 
Inagro en REO Veiling beslisten om samen te werken aan 
een bouwproject dat een visitekaartje kan vormen voor 
professionele stadslandbouw, waarbij de grenzen tussen 
landbouw, stad en industrie vervagen in een innovatief en 
kwaliteitsvol ruimtelijk geheel.

Het ontwerpteam aanstellen
Via een ontwerpenwedstrijd werd een ontwerpteam aange-
steld. Het ontwerpteam van Agrotopia bestaat uit: 
• van Bergen Kolpa Architecten en Meta Architectuurbu-
reau, verantwoordelijk voor het ontwerp, de architectuur 
en de algemene leiding van het project;
• Wageningen UR Glastuinbouw, verantwoordelijk voor het 
programma van eisen van serrebouw en teelttechnieken;
• Smiemans projecten, verantwoordelijk voor het ontwerp 
serrebouw en teelttechnieken;
• Tractebel Engineering, verantwoordelijk voor het ontwerp 
van de algemene technieken en de stabiliteit.

Over een periode van 15 maanden doorliep het ontwerp-
team samen met opdrachtgevers Inagro en REO Veiling 
een proces van een voorlopig ontwerp (5mnd) naar een 
definitief ontwerp (5mnd) tot en met de opmaak van het 
aanbestedingsdossier (6mnd). Aan de hand van de opeen-
volgende ontwerpfasen werd het programma van eisen met 
voortschrijdend inzicht verder verfijnd en vastgesteld. 
Om de voortgang te bespreken, kwamen alle disciplines in 
een tweewekelijkse cyclus samen. In die periode zijn ook 
de benodigde vergunningsaanvragen opgesteld, ingediend 
en vergund door de verschillende overheden.

Dit studierapport bundelt en documenteert het traject dat 
doorlopen is van idee over ontwerp tot realisatie.

Programma van eisen formuleren
Zodra Inagro en REO Veiling de beslissing namen om het 
project samen te realiseren, werden alle betrokken partij-
en rond de tafel gebracht om de (gezamenlijke) ambities 
duidelijk in kaart te brengen. Een onafhankelijke regis-
seur (Maatontwerpers) werd aangesteld vanuit de Piloot-
projecten Productief Landschap om de ambities te concre-
tiseren in het project Dakserre Agrotopia. De regisseur 
lijstte de specifieke noden van Inagro en REO Veiling op en 
bracht de diverse stakeholders en het brede ruimtelijke 
kader verder in beeld. Er werden contacten gelegd met de 
Provincie West-Vlaanderen, Stad Roeselare, de brandweer, 
telersverenigingen, de naburige verbrandingsoven MIROM 
en onderwijsinstellingen uit de buurt.

Vervolgens werd, eveneens onder begeleiding van de regis-
seur, een indicatief programma van eisen (PVE) opgesteld. 
Dat resulteerde in een ambitieschema dat de onderlinge 
relaties en mogelijke synergiën visualiseerde. De wensen 
van Inagro en REO Veiling werden als losse blokjes voor-
gesteld en gesorteerd in een aantal onderdelen. In de loop 
van het voorbereidende traject maakte dat indicatieve PVE 
heel wat wijzingen door. Er werd telkens verder gezocht 
naar optimalisaties en multifunctionaliteit. Finaal mondde 
dat proces uit in een PVE met drie programmaonderdelen: 
• onderzoeksserre
• ruimten voor vorming, educatie en voorlichting
• gevelserre

Ten slotte werden verschillende mogelijkheden afgewogen 
om het ontwerp en de bouw van de dakserre te realiseren: 
een traditioneel traject in twee fasen (aanstelling ont-
werpteam en aannemer in twee fasen) versus een design-
and-build traject in één fase. De eerste mogelijkheid werd 
gekozen, zodat er tijdens het verdere proces maximaal 
interactie kon zijn met het aangestelde ontwerpteam. Dat 
leidde tot een iets langere doorlooptijd, maar zorgde voor 
een eindresultaat dat zo goed mogelijk aanleunt bij de 
noden van alle betrokkenen. 

Toen het PVE en het traject helder waren, werd het PVE 
opgenomen in een ontwerpenwedstrijd. Geïnteresseerde 
ontwerpteams konden aan de slag gaan met de aangelever-
de blokjes en zelf een puzzel leggen.

bezoekerscorridor 

technische/wandelcorridor

bezoekerscorridor valt 
buiten het dakoppervlak

technische corridor

1. Programma van eisen

2. Programma gestandaardiseerd  
en ingedeeld naar klimaatzone

4. Optimalisatie van teeltcondities  en orientatie

3. programma passend op het dak van de kistenloods

5. ontsluiting
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opvang en rietfilter
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corridor toevoegen
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condities creeren
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techniek  gescheiden
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en drainwater
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1.1 Ontwerpopgave

1.1 Het ontwerp
Het ontwerp bestaat uit een onderzoeksserre van Inagro 
op het dak van de kistenloods van REO Veiling. Tevens is er 
in de serre ruimte voor vorming, voorlichting en educatie 
voorzien.

In de opdracht staan een aantal ambities centraal. Die ver-
tegenwoordigen een actuele maatschappelijke meerwaarde 
waar de ontwerpopgaves uit voortvloeien:
• duurzame, circulaire en grondloze glastuinbouw creëren, 
zowel horizontaal als verticaal, voor nu en in de nabije 
toekomst;
• tuinbouwproductie integreren in de bebouwde omgeving, 
op een zichtbare locatie en perfect ontsloten voor publiek 
en professionals;
• architecturale en bouwtechnische innovatie realiseren 
voor de (dak)tuinbouw;
• de stad intensiveren door efficiënt, meervoudig en mul-
tifunctioneel ruimtegebruik.

Het ontwerp voor de dakserre anticipeert op de doelstel-
ling om de gebruikers, zowel publiek als professioneel, 
te betrekken en te engageren. Zo moet de dakserre een 
perfect gebalanceerd huis zijn voor gebruik door onder-
zoekers van Inagro, telers uit de tuinbouwsector, toele-
veringsbedrijven, onderzoekers van andere instellingen, 
overheden, studenten en het brede publiek van consumen-
ten, van jonge kinderen tot volwassenen. Agrotopia is een 
gastvrij huis waarin de tuinbouwsector, de buitenwereld, 
producent en consument elkaar kunnen ontmoeten en met 
elkaar kunnen samenwerken.

Productie &
onderzoek

(Inagro tuinders)

Logistiek & handel
(REO cooperatie)

Stad & consument
(publiek en educatie)

R      E      O
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REO Veiling werkte een toekomstvisie uit voor de ontwik-
keling van haar terreinen, inclusief het brownfieldterrein 
Vuylsteke. Het masterplan van REO Veiling voorzag een 
“innovatieve landmark”.  Het project Dakserre Agrotopia 
ligt in de ‘Green Hub’ van Roeselare. Als onderzoeks- en 
ontmoetingscentrum vormt Agrotopia de belangrijkste 
schakel van de cluster Tuinbouw-Innovatie.

Landmark
Volgens de ruimtelijke lijnen van het masterplan is Agro-
topia een “stadsgevel” die fungeert als landmark van de 
Innovatiecluster. De vormgeving sluit aan bij de grote 
belevingswaarde van de ringweg, met zijn kenmerkende 
grootschalige bebouwing. De verschillende functies van 
de dakserre worden daarom intensief en als een stedelijke 
stapeling van functies vormgegeven.
 
Het gevelbeeld wordt gevormd door een industriële plint 
aan de groenzone, waarop een transparant serrevolume 
gepositioneerd wordt. Met een hoogte van ongeveer twin-
tig meter is de gevelserre een duidelijk oriëntatiepunt 
langs de ringweg, tussen de omliggende bebouwing. Vanop 
het dak van de serre worden zichtrelaties gelegd met de 
partners: MIROM ten westen en REO Veiling ten zuiden.

1.2 Stedenbouwkundig ontwerp

Randvoorwaarden
Voor de start van dergelijke projecten moet de inpassing 
in het ruimtelijke, stedenbouwkundige kader getoetst 
worden aan de randvoorwaarden op het niveau van de stad 
(gewestplan, BPA, RUP) en van de site. De constructie moet 
passen in de context van de verschillende ruimtelijke ni-
veaus. Een voorafgaand overleg met de dienst stedenbouw/ 
ruimtelijke planning van de stad is belangrijk bij de prille 
start van een project. De bestemming van het gebied en 
de ruimtelijke voorschriften, alsook eventuele stedelijke 
verordeningen bepalen immers sterk wat de mogelijkheden 
zijn. 

Met een goed overzicht van alle voorwaarden kan het 
project binnen de juiste krijtlijnen uitgewerkt worden. 
Voor Agrotopia werd specifiek rekening gehouden met het 
gewestplan, het BPA “De Veiling” en de stedelijke parkeer-
verordening. Een goed zicht op de randvoorwaarden legt 
ook eventuele beperkingen bloot in typologie, maximale 
bouwhoogte en afstanden tot de perceelsgrens en overige 
verordeningen.
• Is het mogelijk om een serre te bouwen in een bedrijven-
terrein of kmo-zone?
• Legt een BPA of RUP beperkingen op in de bouwhoogte en 
afstanden tot de perceelsgrenzen?
• Gelden er voorwaarden voor bijvoorbeeld een fietspar-
king of groenaanleg? 

Stedenbouwkundige inpassing
De dakserre Agrotopia is een landmark in de ‘Green Hub’ 
aan de ringweg van Roeselare, een gebouw voor onderzoek 
en innovatie in de tuinbouw verbonden met de logistieke 
sector en industriële partners in de energie-, afval- en 
watersector. Maar het is ook een gebouw dat het ruimtege-
bruik van REO Veiling verder intensifieert en ontsluit voor 
zijn bezoekers. Met zichtbaarheid vanuit de wijde omge-
ving en de stad krijgt stedelijke tuinbouw op industriële 
daken een prominente plaats in de skyline van Roeselare.

Green Hub
De zone van REO Veiling is benoemd als één van de zones 
voor intensief ruimtegebruik ter hoogte van de kruising 
van de grote stadsring met de radiale as naar de stad. Per 
zone wordt een specifiek ontwikkelingsthema gehanteerd. 
De REO-zone en omgeving worden verder geïntensifieerd 
in het thema “Innovatiecluster voor de tuinbouwsector”. 
Naast de logistieke partners van REO Veiling worden daar-
in onder andere ook opleidingscentra, de afvalverbranding 
en warmtecentrale MIROM en een twintig hectare grote 
tuinbouwontwikkeling betrokken.
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Ontsluiting publiek en logistiek
Agrotopia kent twee gebruikersstromen: die van personeel 
en publiek en die van logistieke aan- en afvoer van goe-
deren via vrachtwagens. Omwille van de veiligheid worden 
de stromen gecombineerd tot eenrichtingsverkeer. Het 
terrein rond de dakserre wordt ontsloten vanaf de Oost-
nieuwkerksesteenweg en kent één ingang en één uitgang. 
De ingang ligt aan de zuidwestzijde en is bereikbaar voor 
vracht- en goederenverkeer, voor personeel en bezoekers 
die te voet, per fiets, met de auto of met de bus komen 
en voor de brandweer. Aan de ingang bevindt zich ook 
voldoende parkeergelegenheid en een parkeerplaats voor 
bussen. Onder de uitkraging van het gebouw staat een 
fietsenstalling. De uitgang bevindt zich aan de zuidoost-
zijde.

Vanaf de Oostnieuwkerksesteenweg vormt de toegangsweg 
- met aan weerszijden hoogstammige bomen - een duidelij-
ke zichtlijn op de ingang van de achterliggende dakserre. 
Aan beide kanten van de toegangsweg zijn parkeerplaatsen 
met groenbeplanting voorzien. De toegangsweg mondt 
uit in het voorplein waar de ingang van de dakserre zich 
bevindt. Een groenzone die vanuit het binnenterrein ver-
trekt, kadert de zones in. De verhardingen bestaan uit een 
open bestrating, zodat hemelwater kan infiltreren.

Landmark aan de Ring, hoekpunt van het REO cluster

Onderzoekscentrum voor de stromen van de lange- en korte voedselketens

Centrum van de Green Hub voor Streeklandbouw 
en Stadslandbouw
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1.3 Architectuur en serreconstructie
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1.3 Architectuur en serreconstructie

Architectonisch gevelontwerp
Agrotopia is een transparante sculptuur van glas en staal, 
die zowel zijn agrarische en industriële als zijn publieke 
functie onderstreept. Daarvoor is de architectuur opge-
bouwd uit een ranke serreconstructie die zich aftekent 
tegen de hemel en rust op de betonnen sokkel van de 
kistenloods. 

De onderzoeksserres, het onthaal en de gevelserre zijn 
in één integraal, L-vormig serrevolume vormgegeven. 
De zuidelijke inkomzijde is te bereiken via een brede, 
opgaande trap. Het onthaal vormt een beschutte inkom. 
Met de opgaande gevelserre aan de westzijde van de dak-
serre verheft het serrevolume zich boven de omringende 
gebouwen. De tussenliggende onderzoekserres groeperen 
gevelserre, onthaal en kistenloods tot een geheel met een 
duidelijk begin en eind: een kop en een staart.

Het materiaal en de architectonische verfijning van het 
gehele gebouw zijn gebaseerd op de standaardserrebouw 
van het Venlotype. Dat bestaat uit enkele, geharde be-
glazing gevat in blanke aluminium profielen. Ter hoogte 
van de gevelserre en de uitkragingen bij de inkom en de 
entreetrap is een gladde, gekiste industriële betonnen 
onderbouw voorzien, gelijk aan de bestaande kistenloods. 
De naamgeving van de dakserre bestaat uit aluminium 
belettering aan de inkomzijde op kroonlijsthoogte.

Het totale serrevolume wordt gearticuleerd door een 
sterk ritme van verticale stijlen die zich verdichten op de 
gebouwhoeken tot stijve windverbanden. De afdekstrips in 
zilvergrijze kunststof lijken op de verzinkte staalstruc-
tuur en de blanke aluminium profielen, zodat een homogeen 
beeld ontstaat. Hoek- en dakrandovergangen zijn slank 
gedetailleerd in gezette aluplaat. De zijgevels en het dak 
worden uitgevoerd in diffuus glas voor optimale lichtop-
brengst tot diep in de serre. De kopgevels van het onthaal 
en de gevelserre en de wanden van de onderzoeksafdelin-
gen zijn uitgevoerd in helder glas voor optimale zichten 
vanuit en naar de serre. De lichtwering- en energiescher-
men aan gevel en dak bevinden zich aan de binnenzijde van 
de serre.

Onderzoeksserre
Alle kappen zijn noordzuid georiënteerd voor een ideale 
bezonning. Aan de entreezijde zijn de kappen in verticale 
richting in de gevel doorgezet. Zo vormen ze een serie 
glazen erkers. Aan de westzijde van de gevelserre zijn de 
kappen doorgezet tot een horizontale, glazen facetgevel.

De onderzoekserre eindigt aan de zijkant met een halve 
(val)kap, zodat het volume helder wordt beëindigd met vol-
ledig opgaande glazen gevels zonder tussenkomst van he-
melwaterafvoeren. Om de kopgevel van het onthaal vrij te 
houden van afvoeren (valpijpen) voert het gehele serredak 
het hemelwater af via één verzamelgoot aan de noordzijde 
van het gebouw, nabij de centrale hemelwateropvang.

Het benodigde dakafschot van 1 cm per vakmaat van 4,20 
m wordt opgevangen door de fundatie van de serre op de 
kistenloods. De betonnen opstorten werden daarvoor eerst 
‘op schot’ gestort, waarna de staalstructuur geplaatst 
werd. Vervolgens werd de betonfundatie tot het waterpas 
vloerniveau aangestort. De standaardstaalstructuur met 
een pootlengte van 6 m blijft zo gelijk over de gehele leng-
te van het gebouw.

Onthaal
Het onthaal vormt een markante entree en is zichtbaar 
vanaf de Oostnieuwkerksesteenweg. De voorbouw in beton 
raakt de grond met een brede, opgaande trap. Die leidt de 
bezoeker omhoog naar het onthaal van de dakserre. Aan 
weerszijden kraagt het volume uit over het voorplein. Dat 
creëert een beschutte toegang voor bezoekers van de 
dakserre. Boven het entreegebied verheft zich een drie-
dimensionale transparante sculptuur van glazen kappen en 
erkers, een hedendaags icoon van stadstuinbouw op daken. 
De glazen erkers bieden zichten vanaf het brede inkomge-
bied in het onthaal en vice versa. De driehoekige opbouw 
maakt het tevens mogelijk de zon gericht te weren vanuit 
de oost- of westzijde met behoud van zichten naar binnen 
en naar buiten.

perspectief zicht vanaf de ring

Gevelserre
Met zijn 12 m poothoogte vormt de gevelserre het hoogste 
deel van Agrotopia, die de grotere schaal en dynamiek van 
de ringweg articuleert. In de overgang tussen stad en land 
verheft de gevelserre zich op een betonnen plint van wa-
tervoorzieningen, karakteristiek voor de tuinbouw, boven 
het ritme van de bestaande gebouwen in de omgeving. De 
plint van de gevelserre kent een getrapte opbouw met een 
serie gekromde volumes voor wateropslag. Op de golvende 
betonnen plint rust het transparante volume van de gevel-
serre. De horizontale opbouw in facetten garandeert een 
goede verticale zoninstraling en biedt perfecte inkijkjes 
vanaf maaiveld zonder ref lecties. 

Samenvatting architectonisch gevelontwerp
De doorgevoerde detaillering van de onderzoekserres en 
de gevels met facetten van het onthaal en de gevelserre 
vormen een architecturale innovatie op het standaardge-
veltype van Venlo. Ze combineren de bezonningseisen van 
de tuinbouw met publieke eisen (bv. zichten), zowel voor 
verticale als horizontale teelt. Bovendien kragen beide 
glazen gevels (op prominente stedenbouwkundige zichtlo-
caties) iets uit boven de betonnen plint, zodat de dakserre 
een stedenbouwkundige landmark vormt. Agrotopia dient 
als voorbeeld voor tuinbouw op daken in de stad en geeft 
stadstuinbouw een eigen en vernieuwend gezicht.
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Perspectief gevelserre

Perspectief onthaalzijde
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Randvoorwaarden ruimtelijke architectonische, 
functionele- en klimaatzonering
Het ruimtelijke programma van eisen (PVE) van de dak-
serre werd in verschillende varianten onderzocht om 
tot een ultieme oppervlakte-indeling te komen. Daarbij 
is het belangrijk om alle randvoorwaarden of specifieke 
eisen van betrokken partijen (bouwheer, gebruikers, stad 
brandweer,…) in beeld te hebben. Voor het project Dakser-
re Agrotopia vormde een optimale organisatie van onder-
zoekserres met uniforme teeltcondities het belangrijkste 
uitgangspunt. Het teeltoppervlak werd als een centraal, 
modulair blok geordend, omgeven door een corridor met 
een dubbele functie: klimaatbuffering en logistiek. Het 
totale PVE, inclusief onthaalruimte en gevelserre, is gro-
ter dan het beschikbare dakoppervlak van de kistenloods, 
die een stapeling van functies constructief niet toelaat. 
Daarom zijn onthaal en gevelserre aansluitend op het dak 
van de loods georganiseerd. De modulaire opzet maakte 
het mogelijk om de oppervlakte-indeling in relatie tot het 
PVE tijdens het ontwerpproces te optimaliseren.

Ruimtelijke architectonische, functionele- en 
klimaatzonering
Binnen de contouren van de site en de kistenloods zijn de 
drie te onderscheiden bouwdelen (onderzoekserres, gevel-
serre en onthaal) zo gerangschikt dat zij ieder een ideale 
plaats hebben gekregen binnen één functionerend geheel. 
De hoofdopzet wordt gevormd door het centrale blok van de 
onderzoekserre, omgeven door een ringvormige ontslui-
ting. Daaraan zijn twee ‘koppen’ geschakeld met bouwdeel 
onthaal aan de zuidzijde, nabij de ingang, en bouwdeel 
gevelserre aan de westzijde, nabij de ring.

Onderzoeksserre
De onderzoeksserre is ingedeeld in twee aparte klimaat-
blokken voor vruchtgroenten en bladgroenten, waar-
tussen een technische corridor voor onderzoekers en 
techniek ligt. De onderzoeksserre is omgeven door brede 
klimaatbuffers voor een optimale en egale bezonning van 
de gewassen. De klimaatbuffers vormen een ringvormige 
ontsluiting en kennen een meervoudig ruimtegebruik als 
corridor voor bezoekers, expositie en educatie.

Gevelserre
Aan de westzijde van de onderzoekserres ligt de kop met 
het bouwdeel gevelserre. Tussen de dubbelhoge ruimte van 
de gevelserre (voorzien met verticale teelt) en de onder-
zoekserre liggen de ondersteunende ruimten voor tech-
niek en groenteverwerking en de etalageruimte. Onder de 
kop van de gevelserre op het maaiveld zijn de ondersteu-
nende voorzieningen voor wateropslag gegroepeerd. Samen 
met de gevelserre vormt die stapeling een toonbeeld van 
duurzaam watergebruik en intensief ruimtegebruik.

Onthaal
Aan de zuidzijde van de onderzoekserre ligt de kop met 
het bouwdeel onthaal. Een brede, opgaande trap ontsluit 
het geheel vanaf het maaiveld en komt aan op de centrale 
ontmoetingsruimte voor alle partners en bezoekers in het 
hart van het gebouw. De zone wordt omringd door multi-
functionele voorzieningen, personeelsvoorzieningen en de 
onderzoekserre. Die ruimten liggen in het tussenklimaat 
van de bufferzone en zorgen samen met de energievoor-
zieningen op het dak voor een optimaal ruimte- en ener-
giegebruik.

Logistieke routes
Bij een serrefunctie op het dak van een gebouw is het be-
langrijk om na te denken over de logistieke routes, zodat 
goederen, personeel en producten aan- en afgevoerd kun-
nen worden. In Agrotopia wordt de productie gecombineerd 
met een bezoekersfunctie. Het is dan ook belangrijk om de 
horizontale route voldoende uit te werken om bezoekers 
toe te laten zich veilig door de serre te bewegen zonder de 
activiteiten te verstoren.

Agrotopia biedt één heldere route met uiteenlopende 
gebruiksmogelijkheden voor de verschillende doelgroe-
pen. Een centrale trap en lift brengen de gebruikers naar 
boven. Een brede ringvormige corridor op de verdieping 
ontsluit alle ruimten.

Ontvluchting
De ontvluchting geschiedt op basis van tweevoudige 
vluchtrichtingen van maximaal 30 meter. Daardoor zijn 
zes vluchtmogelijkheden nodig op de totale diepte van 
de dakserre. Dat resulteert in drie vluchttrappen aan de 
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oostgevel en twee vluchttrappen aan de westzijde, met 
een tussenliggend vluchtbalkon dat tevens dienst doet als 
evacuatieterras. (Ontvluchting is op basis van standaard-
wetgeving; zie ook 1.9 beleidsmatig/regelgeving.)

Verticale logistieke routes
De verticale route vindt plaats via trap en lift. Elk bezoek 
van zowel het brede publiek als professionelen begint op 
het voorplein bij de inkom, waar de entreedeur is. Vanuit 
de inkomhal aan het voorplein leidt een brede, opgaande 
trap de bezoekers naar de dakserre.

In overstemming met de opstalgever werd een tweede 
inkomhal geïntegreerd in de plint van de kistenloods. Van 
daaruit is de lift naar boven bereikbaar voor transport van 
personen met een beperking en kleine goederen. De lift 
geeft eveneens toegang tot de laad- en loskades aan de 
logistieke entreezijde van de kistenloods, zodat goederen 
geladen en gelost kunnen worden. Dat werd in overeen-
stemming met de opstalverlener vastgelegd in het recht 
van opstal.

Horizontale logistieke routes
De trap en lift komen boven uit op het centrale plein, waar 
alle functies samenkomen, van personeelsvoorzieningen en 
onderzoekserres tot vormings- en educatievoorzieningen. 
Vanaf die centrale ontmoetingsruimte start de horizontale 
ringvormige route voor diverse gebruikers doorheen het 
gebouw.

Bezoekers worden ontvangen op het centrale plein. Als ori-
entatie bij aankomst kunnen bezoekers de agenda en ruim-
telijke indeling bekijken op led-schermen aan de wand. 
Aan de linkerzijde van het centrale plein vinden telers en 
onderzoekers de personeelsvoorzieningen van Inagro. De 
ruimten zijn gegroepeerd in twee boxen. In de box met 
refter en burelen kan Inagro bezoekers ontvangen. In de 
box met kleedruimten en sanitair kunnen medewerkers 
zich omkleden en wassen voor of na het betreden van de 
onderzoekserres. 

Aan de rechterzijde van het centrale plein ligt de multi-
functionele ruimte. Dat auditorium biedt plaats aan 100 
personen. De f lexibele indeelbaarheid van de ruimte maakt 
het bijvoorbeeld ook mogelijk om tegelijk verschillende 
vergaderingen te houden. De multifunctionele ruimte is 
gegroepeerd in één box en is via glazen toegangsdeuren 
bereikbaar vanaf het centrale plein. Het centrale plein 
leent zich bovendien uitstekend voor een introductie op de 
tuinbouw of evenementen.

Vanaf het centrale plein start de verdere route via de 
brede ringvormige bezoekerscorridor voor gebruik door 
zowel bezoekers als onderzoekers. Een rondgang krijgt zo 
een levendig karakter, met educatie en kennisuitwisse-
ling tussen publiek en onderzoekers. De toegangen tot de 
afdelingen liggen aan de bezoekerscorridor en zijn enkel 
toegankelijk voor onderzoekers. De teeltinstallaties staan 
in de afgesloten technische corridor, tussen de afdelingen 
in, en zijn afgeschermd voor bezoekers.

Aan het begin en einde van de route, in de sanitaire box, 
bevindt zich de hygiëneruimte voor bezoekers, waar be-
schermende kleding hangt en de handen ontsmet worden. 
De route biedt achtereenvolgens een verscheidenheid aan 
bezienswaardigheden, waaronder de serreafdelingen met 
bladgroenten en de etalageruimte met innovatieve techno-
logie voor de glastuinbouw. Daarna volgt een bezoek aan de 
hoge gevelserre waarin onderzoek gebeurt naar verticale 
teelten. Vanaf daar kan de route vervolgd worden langs 
ruimten met water- en warmtetechnieken, een ruimte voor 
meerlagenteelt, de kleinere experimentele serres en de 
serreafdelingen met vruchtgroenten. Bezoekers komen tot 
slot terug aan op het centrale plein.

Onthaal gelijkvloers

Onthaal verdieping
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Centrale plein

Auditorium

Kantoren Centrale plein
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Serreconstructie
Door de hogere windlast bij een serreconstructie op hoog-
te zijn de gevels, in vergelijking met een standaardserre 
van Venlo op maaiveld, uitgevoerd met een aanvullende 
staalconstructie. Zo is er gekozen om in de vakmaat van 
4,20 m twee gevelkolommen toe te passen. Alle poten ken-
nen een afmeting van 160x60 mm in variërende wanddiktes 
naar gelang de kolombelasting. De traliemaat is 12 m en 
wordt gedicteerd door de onderliggende constructie van 
de kistenloods. Bovendien is het aantal gordingen over een 
gevelhoogte van 6 m vermeerderd van 3 naar 5 gordingen. 
Met een poothoogte van 12 m wijkt de gevelserre af van de 
standaardserreconstructie. 

Ze is dan ook opgebouwd uit poten van IPE-profielen. Het 
aluminium en glas van de gevels en daken is uitgevoerd 
in standaard ongeïsoleerde profielen met 4 mm glas. In 
afwijking van de standaardserre van Venlo op maaiveld 
zijn de glasmaten beperkt door publieksveiligheid en de 
windlast op hoogte. De vakmaat van 4,20 m en de kapmaat 
van 4,0 m zijn daarom uitgevoerd in een zesdeling in plaats 
van de gangbare vier- of 
vijfdeling.

Doorvalbeveiligingen (binnen)gevels- en dekglas
In het ontwerp van de doorvalbeveiligingen voor de dak-
serre is gezocht naar maximale transparantie en het laten 
doorlopen van de karakteristieke glazen serregevel tot 
aan vloerniveau zonder tussenkomst van dichte panelen, 
en dat zowel bij de buiten- als de binnengevels. 

Volgens de Belgische norm, NBN S 23-002 (Glaswerk-
bescherming tegen verwondingen en tegen vallen door 
vensters en glazen wanden), doen zich twee verschillende 
situaties voor met betrekking tot de doorval in de dak-
serre: één voor de glazen buitengevels met een valhoogte 
groter dan 1,5 m en één voor de glazen binnengevels met 
een valhoogte kleiner dan 1,5 m.

Buitengevels
De eerste situatie met doorval betreft de buitengevels 
waarvan de valhoogte groter is dan 1,5 m. Daar moet een 
gelaagd glastype B toegepast worden. Dat glastype bleek 
kostentechnisch niet haalbaar en is niet toe te passen in 
de standaard 4 mm beglazingsprofielen. Bovendien beperkt 
gelaagd glas een goed gebruik van de onderzoekserre voor 
groentegewassen door de verminderde zoninstraling. Zo 
kwam die optie te vervallen. De mogelijkheid om de door-
val met verwarmingsbuizen te realiseren, paste niet in 
de gewenste transparantie. Om veiligheidsredenen was 
de temperatuur van de buizen (tot 70 °C) niet verenig-
baar met het publieke karakter van het gebouw. Daarom 
is uiteindelijk een transparant en kostenefficiënt nylon 
spangaas gebruikt tussen de stalen serrekolommen.

Binnengevels
De tweede situatie met doorval betreft de glazen binnen-
gevels waarvan de valhoogte kleiner is dan 1,5 m. Daar is 
een gehard glastype C toegepast, analoog aan een serre-
functie op de grond. Het geharde glas bleek kostentech-
nisch haalbaar en laat zich toepassen binnen de stan-
daardbeglazingsprofielen (4 mm). Omdat gelaagd glas een 
goed gebruik van de onderzoekserre voor groentegewas-
sen beperkt door de verminderde zoninstraling werd voor 
het dek gehard enkelglas van 4 mm gekozen.

De maatvoering en ritmiek van de glazen buitengevels met 
een zesdeling van het stramien (door de windbelasting) 
is gelijk aan de maatvoering van de glazen binnengevels 
en het dek. Schuifdeuren en draaideuren passen in die 
maatvoering. Gevelverwarmingsbuizen lijnen paarsgewijs 
op met de gordingen verdeeld over het gevelvlak. Verlich-
tingsarmaturen in de publieke wandelgangen zijn verticaal 
bevestigd tegen de stalen gevelkolommen.

Technische corridor

Gevelserre
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Bezoekerscorridor bladgroente

Bezoekerscorridor vruchtgroente
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Een belangrijk aandachtspunt bij een serrefunctie boven-
op een (bestaand) gebouw is de maximaal toegelaten belas-
ting op het gebouw en het dak van het gebouw. Dat bepaalt 
immers de functionaliteiten, teelttechnische invulling en 
de mate waarin materialen of toestellen op het maaiveld 
geplaatst dienen te worden.

Ontwerp uitgangspunten
Het dak van de bestaande kistenloods is voorzien van een 
constructieve druklaag om een zo hoog mogelijke belas-
ting (permanente en mobiele belasting) op het dak mo-
gelijk te maken. Door de draagstructuur van de dakserre 
direct af te steunen op de hoofddraagconstructie van de 
kistenloods, kunnen de gebruiksbelastingen bovendien 
maximaal gehouden worden. De constructieve druklaag 
toevoegen maakt het mogelijk om een eenlagige belas-
ting voor verschillend gebruik van onderzoek, publiek en 
licht goederentransport toe te passen in het bouwdeel 
onderzoekserres. De zelfstandige constructies onthaal en 
gevelserre zijn geschikt voor een hogere belasting. Het 
bestaande dak werd berekend met volgende aannames voor 
de belastingen:
• eigen gewicht van de gewelven: 4,1913 kN/m2;
• gewapende constructieve druklaag 50 mm: 1,25 kN/m2;
• permanente belasting: 2,20 kN/m2;
• veranderlijke belasting: 5,00 kN/m2.

Op de kistenloods kan een puntlast van 20 kN op het 
bestaande dak geplaatst worden. De realisatie van de dak-
serre is met die aannames verder uitgewerkt. De windbe-
lastingen worden gecontroleerd volgens NBN EN 1991-1-4.

Bij de bouw van de onderliggende kistenloods was al reke-
ning gehouden met de serre als bovenbouw: iedere 12m
 zijn draagbalken in het dak aangebracht om de serreko-
lommen te dragen. Toch blijft de draagkracht van het dak 
of van de vloer van de dakserre dus beperkt tot de vermel-
de 5 kN/m2, of 500 kg/m2, aan veranderlijke belasting. Dat 
heeft onderstaande gevolgen.

• Een heftruck gebruiken voor transport in de dakserre is 
onmogelijk. Dat vormt een nadeel voor zowel de bouwwer-
ken als de teeltwerkzaamheden in de dakserre.
• De opslag van waterige oplossingen moet beperkt blijven 
tot een hoogte van 0,50 m. Voldoende opslagvolume dient 
dus bekomen te worden door uitbreiding van de horizontale 
dimensies, zodat meer oppervlakte wordt ingenomen. 
• Er zijn slechts beperkte mogelijkheden om opslagvaten 
met vloeibare meststoffen te plaatsen. Dat werd opgelost 
met een speciaal uitkragend vloerdeel van de gevelserre.

Onderzoekserres
Om optimaal gebruik te maken van de maximaal toelaatbare 
belastingen wordt de structuur van de onderzoekser-
res rechtstreeks op de bestaande voorgespannen balken 
gedragen. Verder werd gebruik gemaakt van een lichte 
binnengevel en vloeropbouw op de gewapende construc-
tieve druklaag van 50 mm. Op die druklaag werd opnieuw de 
beloopbare drukvaste isolatie aangebracht. Waar punt-
lasten (kolommen) en lijnlasten (binnenwanden) optreden, 
werd gebruik gemaakt van betonnen opstortingen. De 
binnenwanden van de volumes in de onthaalruimten zijn 
uitgevoerd in een lichte houtskeletstructuur.

Onthaal
Voor de zuidgevel werd de nieuwe onthaalinfrastructuur 
gerealiseerd. Dat onderdeel van het gebouw werd los ge-
houden van de REO-loods door middel van een dilatatievoeg 
en werd gefundeerd op palen. De horizontale stabiliteit is 
gerealiseerd door de kolommen onder de structuur in te 
klemmen. Het bouwdeel is berekend op 10 kN/m2 en bestaat 
uit een nieuwe betonvloer. Op de betonvloer is een isola-
tielaag aangebracht om condensatie tegen te gaan. Over 
de isolatielaag loopt de betontegelvloer door.

Gevelserre
Ter hoogte van de westgevel wordt een gevelserre gereali-
seerd op nieuwe regenwatertanks, die gefundeerd worden 
op palen. De structuur van de gevelserre werd los gehou-
den van de REO-loods door middel van een dilatatievoeg. Op 
de regenwatertanks werd een betonnen vloer gerealiseerd, 
waarop de gevelserre staat. Het bouwdeel is berekend op 
de belasting met verticale teelt voor 20 KN/m2. Net zoals 
bij het onthaal is een isolatielaag aangebracht op de be-
tonvloer om condensatie tegen te gaan. De betontegelvloer 
loopt daarover door.
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Belastingtypen van installaties: keuze dak of maaiveld
De uiteindelijke vloer van de dakserre mag tot maximaal 5 
KN/m2 veranderlijk belast worden. Een aantal onderdelen 
van de teeltinstallaties werden in het ontwerp aangepast 
aan die belasting, zodat ze op dakserreniveau geïnstal-
leerd konden worden. Voor de wateropslag en een aantal 
teeltinstallaties (zie beschrijving) die het eigen gewicht 
van 5 KN/m2 overschrijden, moest ruimte op het maaiveld 
worden gemaakt. 

Op dakserre niveau:
• Voor het horizontale transport kan met een transpallet 
gewerkt worden. Het gewicht van kleine heftrucks is te 
groot voor de bestaande kistenloods. Het eigen gewicht 
van de transpallet inclusief goederen zal lager blijven dan 
5 KN/m2. De asdruk van de transpallet incl. goederen mag 
daarbij niet hoger zijn dan 550 kg door de breuklast van de 
betontegelvloer (zie ook vloerpakketten).
• De dagvoorraden gietwater in de technische corridor zijn 
verlaagd van 1,0 m hoogte naar 0,5 m hoogte.
• Voor de opslag van de meststoffen (30x1 m3) is een 
vloerdeel ontworpen dat uitkraagt vanuit de gevelserre. De 
belasting van dat vloerdeel bedraagt 20 KN/m2 en maakt 
het mogelijk om voldoende meststoffen op het niveau van 
de dakserre op te slaan. Het vulpunt voor de meststoffen 
bevindt zich op het maaiveld.

Op maaiveld niveau:
• De hemelwateropslag van ongeveer 1250 m3 is gesitueerd 
op het maaiveld in betonnen cilinders. De cilinders vormen 
de draagconstructie van de bovengelegen gevelserre met 
een vloerbelasting tot 20 KN/m2.
• De opslag van schone drain (2x75 m3), en bijkomende 
hemelwateropslag is op het maaiveld voorzien in metalen 
silo’s.
• De vuile drain (50 m3) en spuiwater (50 m3) worden 
voorzien als twee ondergrondse tanks in de technische 
buitenzone.
• In een technische ruimte op het maaiveld worden verder 
volgende zaken geplaatst: de noodstroomaggregaat, de 
warmtebuffer van 100 m3, de expansietanks verwarming, 
CO2 opslagtanks en de biologische reinigingstank (phyto-
bak) voor restwater verontreinigd met 
gewasbeschermingsmiddelen.

Vloerpakketten
Over de gehele dakserre werd een verhoogde vloer aange-
bracht. De vloeropbouw bestaat uit het bestaande welfsel 
met een nieuwe druklaagisolatie en dakafdichting waarop 
een technische zone met verhoogde vloer werd gereali-
seerd.

Voor het definitieve ontwerp zijn een aantal vloeropbouw-
varianten beoordeeld op onder meer gewicht, kosten en 
waterdichtheid. Daarbij was de wijze van uitvullen van het 
bestaande dakafschot 95-530 mm maatgevend. Uiteindelijk 
is gekozen voor een lichte eps-isolatie met afwerking in 
betonmortel en waterdichting waarop verstelbare tegel-
dragers met betontegels zijn geplaatst. Met 0,4 KN/m2 
past die opbouw binnen de permanente belasting van 0,4 
(vloeropbouw) + 1,8 (serreconstructie) = 2,2 KN/m2. Met 
de betontegels op tegeldragers blijft de waterafdichting 
onder de vloer bovendien bereikbaar voor onderhoud. De 
ruimte onder de betontegelvloer kan worden benut voor 
doorvoer van het waterleidingnetwerk.
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DEFINITIEF ONTWERP
- betontegels 50mm
- tegeldragers variabel
- waterdichting bitumen
- ESP blokken met isolerende
   betonmortel 120mm
- dampscherm
- druklaag 50mm
- bestaande welfsels 320mm

AFWEGING:
+ gewicht
+ draagvermogen/stabiliteit
+ waterdichting

VARIANT 1
- betontegels 50mm
- tegeldragers variabel
- waterdichting bitumen
- dampscherm
- XPS isolatie 120mm
- druklaag 50mm
- bestaande welfsels 320mm

AFWEGING:
+ gewicht
+ kosten
- kwetsbare waterdichting

VARIANT 2
- Betonvloer 70mm
- Granulaatlaag (kleikorrels 
   of schuimglas)
- waterdichting bitumen
- druklaag 50mm
- bestaande welfsels 320mm

AFWEGING:
+ kosten
+ draagvermogen
- gewicht

VARIANT 3
- teeltvakken: worteldoek
   overig: betontegels 50mm
- XPS isolatie 100/180mm
- noppenplaat t.b.v waterafvoer
- waterdichte folie
- EPS isolatie variabel
- dampscherm
- druklaag 50mm
- bestaande welfsels 320mm

AFWEGING:
+ gewicht
- kosten
- waterafvoer

VARIANT 4
- teeltvakken: worteldoek
   looppaden: betonvloer 70mm
   corridor: betontegels 50mm
- XPS isolatie 50mm
- noppenplaat t.b.v waterafvoer
- waterdichte folie
- EPS isolatie variabel
- dampscherm
- druklaag 50mm
- bestaande welfsels 320mm

AFWEGING:
+ gewicht
- kosten
- waterafvoer
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Randvoorwaarden klimaatbeheersing en verlichting
De dakserre kent meerdere gebruiken en bijbehorende 
klimaatbeheersingseisen. In het ontwerp is Agrotopia 
daarom verdeeld in drie gebruiks- en klimaatzones. De 
zone onderzoeksserres, met een plantenklimaat, valt onder 
de eisen van de teelttechnieken (zie 1.6). De zone onthaal- 
en personeelsruimten, met een klimaat gericht op mensen, 
valt onder de eisen van de algemene technieken. Tussen 
beide bevindt zich een klimaatbuffer met de publieke rou-
tes en logistiek die is ontworpen met eisen vanuit zowel 
teelttechnieken als algemene technieken. De combinatie 
van de drie gebruikszones met hun specifieke klimaatbe-
heersing voor mens of plant in één serregebouw is uniek 
en vormt een voorbeeld voor serregebouwen in de stad die 
verschillende functies willen integreren. Hieronder is de 
klimaatbeheersing van de onthaal- en personeelsvoor-
zieningen en bufferzone beschreven die onder algemene 
technieken vallen.

Klimaatbeheersing multifunctionele onthaalruimten en 
personeelsvoorzieningen
De multifunctionele onthaalruimten en personeelsvoor-
zieningen zijn ondergebracht in onafhankelijke, gekli-
matiseerde boxen. Die boxen staan ruimtelijk als “losse” 
elementen in de dakserre en worden omgeven door een 
klimaatbufferzone. Door kleinere, onafhankelijke boxen te 
creëren, kunnen de functies op een energetisch verant-
woorde manier verwarmd en gekoeld worden. De boxen zijn 
immers geïsoleerd om warmteverliezen te beperken. De 
hoeveelheid beglazing (15-20%) is ook aangepast met het 
oog op een beperkte energievraag voor koeling.

De boxen zijn opgebouwd uit een lichte houtskeletstruc-
tuur. Dankzij de lichte structuur kunnen de ruimten snel 
geklimatiseerd worden (in vergelijking met een massieve 
constructie). Het gebruik van een box als kantoor- of poly-
valente ruimte kan immers wisselend zijn. De structuur is 
opgevuld met isolatie van 160 mm PUR en 120 mm rotswol en 
zorgt ervoor dat de warmte en de koude niet verloren gaan 
naar de bufferzone. Bovendien wordt het energieverbruik 
verder beperkt door de bufferzone rond de boxen.

De boxen worden verwarmd en gekoeld met de ventilatie-
lucht. Om ook in de zomer een werkbare binnentemperatuur 
te kunnen garanderen, is een actieve koeling voorzien voor 
de burelen. De hygiënische ventilatie wordt in die ruimten 
voorzien via een mechanisch ventilatiesysteem met warm-
teterugwinning. De pulsielucht wordt daarbij opgewarmd 
of gekoeld. De verwarmingsbatterij wordt gevoed met warm 
water, opgewarmd door het warmtenet en de WKK. De koel-
batterij wordt gevoed door een koelunit.

Onder de EPB-regelgeving bestaat het project uit een 
nieuwbouwserre op het dak van een bestaande loods. De 
bestemming is landbouw. Het volledige gebouw wordt als 
een serre gezien. De EPB-2017 legt geen eisen op voor het 
U-peil. De specifieke eisen zijn minimaal één energie-
scherm en een automatische regeling van temperatuur en 
luchtvochtigheid. De boxen behalen volgens de EPB-regel-
geving een U-peil van 25 (het wettelijke maximum is U40) 
en een E-peil van 40 (het wettelijke maximum is E50). Het 
U-peil is een maat voor het warmteverlies. Het E-peil geeft 
een indicatie van het energieverbruik voor verwarming, 
koeling, ventilatie, hulpenergie en verlichting.

Studie naar koeling met behulp van hemelwater
In de ontwerpstudie werd gezocht naar de mogelijkheid van 
passieve koeling via regenwateropvang. De watertempera-
tuur werd onderzocht. Bij een comforteis van maximaal 20 
°C in de ruimten mag het aangevoerde koelwater maximaal 
10 °C zijn in de zomer. De temperatuur van het opgevangen 
regenwater mag dan maximaal 8 °C bedragen, omwille van 
leidingverliezen van de opslag naar de koelers. De gemid-

delde watertemperatuur in de zomer in Roeselare is 
18 °C, waarbij het regenwater in de opslag in die buurt 
komt. De aanvangstemperatuur van het hemelwater is daar-
mee hoger dan de benodigde 10 °C om te kunnen koelen tot 
20 °C binnentemperatuur.

Conclusie: door de benodigde watertemperatuur en het 
benodigde waterdebiet zou het hemelwater eerst gekoeld 
moeten worden om de ruimte te kunnen koelen of om 
hergebruikt te kunnen worden voor het watergeefsysteem 
van de planten. Daarvoor is ongeveer 45 kW aan thermische 
pieklast nodig in de zomer. Omwille van de minimale ener-
giewinst en praktische uitvoerbaarheid is besloten een 
actieve koeling toe te passen.

Verlichtingsniveaus
In afwijking van een standaardserre kent de dakserre een 
minimaal wettelijk verlichtingsniveau conform ARAB om-
wille van de publiekstoegankelijkheid van de verschillende 
werk- en publieksruimten: 
• circulatiewegen en traphallen: 100 lux
• sanitaire ruimten, bergingen: 150 lux
• multifunctionele ruimte, burelen, refter en onthaal: 450 
tot 500 lux

De onderzoeksafdelingen kennen een lichtniveau van onge-
veer 10.000 lux. De bezoekerscorridors worden verlicht tot 
100 lux oriëntatieverlichting. Zo is er voldoende verlich-
ting wanneer alle lichtschermen van de onderzoekserres 
gesloten zijn. De ledbuisarmaturen worden verticaal tegen 
de stalen gevelkolommen bevestigd en volgen het archi-
tectonische ritme van de serreconstructie. Nabij het ont-
haal en de entreetrap is het verlichtingsniveau plaatselijk 
200 lux. In de boxen personeelsvoorzieningen en multi-
functionele ruimten is het verlichtingsniveau 500 lux.

Klimaatbeheersing bufferzone publieke routes

Gevelserre
15-20°C

Klimaatzone bladgroente
6-17°C

Klimaatzone vruchtgroente
15-20°C

Bezoekerscorridor
15-25°C klimaatbuffer

Bezoekersvoorzieningen
20°C

Personeelsvoorzieningen
20°C

KLIMAATZONERING
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20 0C
onthaalruimte

20 0C
teeltcompartiment vruchtgroente 25 0C

bezoekers
corridor

Koeling boxen met 
ventilatielucht

Natuurlijke 
ventilatie
via luchtramen

Koeling met hogedruk-
verneveling

Adiabatische 
koeling

Zomer |              |   buitentemperatuur

25 0C

Winter |              |   

15 0C
teeltcompartiment vruchtgroente 10 0C

bezoekers
corridor

20 0C
onthaalruimte

buitentemperatuur

-10 0C

Actieve buisverwarming
aan gevel en plafond

Verwaming boxen met 
ventilatielucht op basis van 
restwarmte REO en MIROM

Hoofdverwarmingsnet, 
gesloten buisverwarming 
ondertemperatuur 150C

Tussenklimaat, op zonnige 
dagen directe opwarming 
door de zon

20 0C
onthaalruimte

20 0C
teeltcompartiment vruchtgroente 15 0C

bezoekers
corridor

verwaming met ventilatie-
lucht op basis van rest-
warmte REO en MIROM

Hoofdverwarmingsnet, 
gesloten buisverwarming 

Tussenklimaat, indirectie 
verwaming via verwarmde
teeltcompartimenten

Tussenseizoen |              |   buitentemperatuur

10 0C

Stadstuinbouwprojecten maken vaak gebruik van een in-
novatief verdienmodel en/of een combinatie van meerdere 
modellen. Daarin kan beleving een belangrijke rol spelen. 
Om interferentie met de productieactiviteiten en insleep 
van contaminatie te vermijden, kan gekozen worden voor 
een aparte publieke route. Daarbij moet dan aandacht 
besteed worden aan de beheersing van het klimaat. De 
bufferzone is de tussenruimte tussen de boxen en de bui-
tenomgeving. Het klimaat in die ruimte is te definiëren als 
een tussenklimaat dat volgens de seizoenen verandert.

Op een koude, bewolkte winterdag (bij temperatuur tot 
-10 °C) ontstaat een gematigde temperatuur in de buffer-
zone (± 10 °C). De bufferzone wordt daarvoor geïsoleerd 
met rolschermen in gevel en dak en direct verwarmd door 
buisverwarming in gevel en dak. Dankzij dit tussenklimaat 
wordt een minimale ondertemperatuur in de onderzoek-
serres gegarandeerd en is er minder energieverbruik voor 
verwarming nodig in de boxen (zie ook verwarming buf-
ferklimaat onder teeltinstallaties).

Op een koude, maar zonnige dag (bij een gemiddelde tem-
peratuur van 10 °C) in het tussenseizoen wordt de tussen-
zone rechtstreeks verwarmd door de zon. Ook dat leidt tot 
een kleinere warmtevraag in de boxen. 

Tijdens de zomer wordt de tussenruimte geklimatiseerd 
met natuurlijke ventilatie in combinatie met zonwering-
schermen en adiabatische koeling. In de personeels- en 
publieksdelen van de serre zou het anders, ondanks de 
verluchting en de schermen die voorzien zijn, 5 tot 10 °C 
warmer worden dan de buitentemperatuur. Dat komt deels 
door de warmte-accumulerende betonnen tegelvloer en het 
ontbreken van verkoelende gewassen.

In principe gelden er bij het ontwerp van de dakserre 
geen (boven)temperatuurgrenzen voor de personeels- en 
bezoekersroutes, de ruimte rond de boxen en het centrale 
plein. Het wisselende klimaat in de bufferzone versterkt 
de belevingswaarde van een bezoek aan de dakserre. Het is 
typerend voor een serre dat ze zonder zonnewarmte niet 
warm te houden is zonder bijkomende verwarming. Ge-
streefd is naar een aangename gevoelstemperatuur van 25 
°C met een beperkt energieverbruik. Toch verblijven ook 
hier bezoekers en personeel tijdens de warmste dagen; 
voor een rondleiding, voor ontvangst op het plein of wisse-
lend van ruimte gedurende werkdag tussen kantoren, pre-
sentatieruimte en leslokaal. Dat maakt de dakserre anders 
dan een standaardproductieserre waarin die functies niet 
voorkomen. Mede daarom is ervoor gekozen de gevoels-
temperatuur voor bezoekers en personeel plaatselijk te 
kunnen verlagen met koeling door hogedrukverneveling.  

Randvoorwaarden adiabatische koeling in publieks-
ruimte
De hogedrukverneveling (fog-installatie) moet in de 
publieksruimte voldoen aan het Legionellabesluit (art 30. 
Codex Vlaanderen). 

“CODEX Legionellabesluit. Besluit van de Vlaamse regering 
betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek 
toegankelijke plaatsen. Art.30. Maatregelen voor klimaat-
regelingssystemen met luchtvochtigheidsbehandeling: De 
exploitant moet een beheersplan opstellen. De beheers-
maatregelen zorgen ervoor dat het water dat geïnjecteerd 
wordt niet warmer is dan 25 °C, dat de watertemperatuur 
continu gevolgd wordt, en dat voor de luchtvochtigheids-
behandeling koud water gebruikt wordt dat bestemd is 
voor menselijke consumptie. De exploitant voorziet in een 
periodieke reiniging met desinfecterende middelen en 
vermijdt stagnatie.”
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Teelttechnische inleiding
Het project Dakserre Agrotopia beschikt over een aantal 
unieke onderzoeks- en demofaciliteiten die dienen als 
visitekaart voor de sector. De onderzoekserre blinkt uit in 
professionaliteit. Onderzoekers kunnen er onderzoeksvra-
gen van de komende decennia beantwoorden. Daarnaast is 
de serre representatief voor de moderne teelt van vrucht-
groenten en bladgewassen. Het project voorziet in: 
• onderzoeksserres voor de teelt van vruchtgroenten en 
bladgewassen;
• onderzoeksserres voor onderzoek, eigen opkweek en 
verlengde doorkweek van uitgangsmateriaal;
• onderzoeksserres voor kleinschalige experimenten;
• een gesloten ruimte voor meerlagenteelt;
• een hoge gevelserre.

Iedere serreafdeling is een unieke afdeling op zich. Per af-
deling stuurt een regelcomputer alle installaties aan. Elke 
serreafdeling heeft een aantal voorraadbakken voor één of 
meerdere voedingsoplossing(en). Een centraal opgestelde 
voedingscomputer maakt die oplossingen klaar. Het volume 
van de voorraadbak is voldoende om een aaneengesloten 
periode van 24 uur te kunnen overbruggen. De voedings-
computer is zo gedimensioneerd dat hij in 24 uur tijd alle 
bakken kan voorzien van voedingsoplossing. Voorraadbak-
ken zijn uniek aangesloten op de voedingscomputer om 
vermenging van voedingsoplossingen te voorkomen. Verder 
zijn alle afdelingen uitgerust met een gietwatertappunt. 
In de vier afdelingen waar bladgewassen worden geteeld is 
een drinkwatertappunt om de gewassen te kunnen spoe-
len. Ook in de ‘sorteer/waarneemruimte’ in de technische 
ruimte is drinkwater beschikbaar. 

Toepassing van laagwaardige warmte en 
‘Het Nieuwe Telen’
Op het vlak van klimaatbeheersing wordt in enkele ser-
re-afdelingen het principe van ’Het Nieuwe Telen’ (HNT) 
toegepast, waarbij de regeling plaatsvindt op basis van de 
energie- en vochtbalans van de serre. Meer info daarover 
is opgenomen in de annex.

Voor toepassing van HNT zijn de teeltafdelingen uitgerust 
met dubbelschermdoek en ventilation jets. Die laatste 
maken het mogelijk om actieve uitwisseling te bekomen van 
de vochtige binnenlucht met drogere buitenlucht, en de 
verse buitenlucht gelijkmatig over de serre te verdelen. 
Omdat HNT een veel efficiëntere benutting toelaat van de 
verwarmingsenergie, moet het toelaten energiebehoeftige 
gewassen zoals vruchtgroenten te telen met laagwaar-
dige restwarmte (< 50 °C). In Agrotopia is de warmte van 

MIROM hoogwaardig (> 90 °C). Voor het onderzoek wordt in 
sommige afdelingen toch een situatie met laagwaardige 
warmte nagebootst door beperking van de maximumbuis-
temperatuur.

Horizontale teelt - bladgroenten
De bladgroenteserres zijn voorzien van een deep f low 
systeem of een mobiel gotensysteem. De afdeling met deep 
f low systeem is uitgerust met twee vijvers die verwarmd 
kunnen worden. De vijvers zijn voorzien van drijfplaten. De 
overige afdelingen zijn voorzien van het mobiele goten-
teeltsysteem (MGS, zie Annex), zowel handbediend als vol-
ledig geautomatiseerd. Alleen al door de beperkte draag-
kracht van het dakoppervlak is een grondloos teeltsysteem 
in dakserres aangewezen. Zelfs in het geval van substraat-
teelt is het wortelmedium veel beperkter in volume, en dus 
veel lichter dan bij grondteelt. Bij de meestal aanwezige 
monocultuur kan bodemontsmetting worden vervangen 
door een substraatwissel.
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Horizontale teelt vruchtgroenten
De serres zijn inzetbaar voor draadteelt van vruchtgroen-
ten. Om een maximale f lexibiliteit te genereren, is gekozen 
voor een gangbaar (verhoogd) gotenteeltsysteem met zij-
delingse afvoerkanalen voor het drainwater. Zo wordt een 
“gesloten teeltsysteem” mogelijk gemaakt, zoals voorzien 
in de Belgische MAP-wetgeving. Ook teelt in een “V” of met 
een meerrijensysteem is daarbij altijd mogelijk. 

Verticale teelt 
De dakserre voorziet ook afdelingen om verticale teelt te 
verkennen, zowel in een afgesloten ruimte met meerlagen-
teelt bij kunstmatige belichting als in een gevelserre met 
een poothoogte van 12 m. 

De gevelserre, ingericht onder de twee meest westelijke 
serrekappen, vormt een voorbeeld voor hoge verticale 
teelt in een stedelijke omgeving (bv. tegen de wand van 
gebouwen) of meervoudig ruimtegebruik in de serre zelf. 
Om onderzoek mogelijk te maken bij verschillende klimaat-
regimes is de gevelserre met een tussenwand opgedeeld 
in twee afdelingen van elk ongeveer 170 m2. In de praktijk 
is de invulling van dergelijke gevelserres momenteel nog 
in een zeer experimentele fase, zodat in het bestek geen 
concrete teeltinstallatie was beschreven. De uiteindelijke 
invulling hangt af van eerder conceptueel onderzoek naar 
de invloed van de diverse hoogtezones in de serre op ge-
wasgroei, en van vergelijkend onderzoek met experimente-
le teeltinstallaties. 

Het conceptuele onderzoek wordt voorzien via een goed-
gekeurd onderzoeksproject in de Agrotopia-leerstoel. Het 
vergelijkend onderzoek wordt voorzien door het project-
traject Vertihydro. De inrichting van de gevelserre met 
verschillende teeltsystemen naast elkaar draagt bij aan de 
rol van de gevelserre als aandachtstrekker en gezicht van 
het complex.
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Om het waterverbruik in te schatten als de volledige hoog-
te in de gevelserre benut wordt, gaat het ontwerpteam er-
van uit dat het teeltoppervlak drie maal zo groot is als een 
normale serre (10 m hoogte in plaats van 4 m). Verwarming 
gebeurt in de top van de gevelserre en langs de gevels.  
Recirculatieventilatoren staan in voor een egaal klimaat. 

Naast productie kan stadstuinbouw ook voorzien in bele-
ving. Daarom kan gekozen worden voor hangende en hijsba-
re systemen, zodat er ruimte is voor andere activiteiten, 
zoals lezingen tussen de teelten. In Agrotopia is er echter 
voor gekozen om hoge, verticale systemen te ontwikkelen 
in functie van productie en maximaal ruimtegebruik. 

Regenwateropvang
Voor de aanmaak van voedingsoplossingen en luchtbevoch-
tiging van de serres is water nodig dat zo weinig mogelijk 
opgeloste stoffen bevat. Het meest ideale watertype daar-
voor is regenwater. Om continu over voldoende regenwater 
te beschikken, werd een opvangcapaciteit berekend  van 
2500 m³ voor hemelwater afkomstig van het serredak. 
Onder de kistenloods was al een wateropslag voorzien van 
675 m³, waardoor bijkomend nog 1825 m³ opslagvolume 
nodig was. 

Doordat de beschikbare omgevingsoppervlakte beperkt 
was, werd een oplossing gezocht in hoge cilindervormige 
opslagvaten van telkens 300 m³, steunend op de begane 
grond. Die cilinders dienen ook als basis voor de gevelser-
re, waardoor de breedte van de gevelserre (8 m) meteen 
de maximale diameter van de cilinders bepaalde. De 40 m 
lengte van de gevelserre bepaalde dan het maximale aantal 
cilinders met vermelde diameter, namelijk vijf. Conf lict 
met de aanwezige fundering van de kistenloods noodzaakte 
uiteindelijk echter tot beperking van de ingraafdiepte van 
de opslagvaten, waardoor het volume per vat werd terugge-
bracht tot 250 m³. 

Ter compensatie werden in de technische buitenzone twee 
bovengrondse regenwaterciternes voorzien van elk 150m³. 
Het uiteindelijk gerealiseerde bijkomend volume voor 
regenwateropslag is dus 1500 m³ in plaats van de gewenste 
1825 m³. De centrale regenwateropslag wordt voorzien van 
een mogelijkheid tot aanvulling met leidingwater via een 
vrije uitloop, zodat het leidingwater nooit rechtstreeks in 
contact komt met het regenwater.

In alle afdelingen met goten is een centrale afvoer vanuit 
de goten gekoppeld aan twee systemen: een drain naar 
de vuile drainwatertank of naar de spuiwatertank (zon-
der overloop). Er moet handmatig gekozen worden voor 
koppeling van het retourwater aan één van die perswater-
systemen. Omdat de vijf cilinders volledig gebruikt moeten 
worden voor de opslag van regenwater, moet voor opslag 
van opnieuw te gebruiken drainwater een andere opslag-
mogelijkheid worden voorzien. Er is voorzien in 
• ondergrondse wateropslag voor ongeveer 48 m3 vuil 
drainwater, 
• wateropslag voor ongeveer 48 m3 spuiwater,
• wateropslag voor schoon drainwater van 150 m3

Die worden geplaatst op de begane grond, in de technische 
buitenzone naast de cilinders onder de gevelserre.

Met het oog op een duurzame werking wordt restwater 
belast met resten van gewasbeschermingsmiddelen ver-
werkt via een Fytobac (zie Annex). Voor het reinigen van de 
spuitapparatuur wordt een opvangbak voorzien ter hoogte 
van de dakserre, waarbij het spoelwater wordt afgeleid 
naar de Fytobac.

Het bedrijfsafvalwater dat afwatert via de doorlaatbare 
verhoogde vloer en de afvoer van spoelplaatsen en uit-
stortbakken/drinkwaterafvoeren worden op de riool aan-
gesloten. Daarvoor kunnen de huidige hemelwaterafvoeren 

van de kistenloods benut worden. 
Op de centrale plek waar die nu uitkomen - in de bestaande 
regenwaterbuffer van 675 m³ - worden de hemelwateraf-
voeren afgekoppeld en aangesloten op de riool.

Meststoffen
De voorraadtanks voor de vloeibare meststoffen (16x1 m3) 
staan op een speciale uitkragende betonvloer die gedragen 
wordt door de regenwatercilinders. De belasting van dit 
vloerdeel bedraagt 20 KN/m2 (zie ook 1.4). De aansluiting 
van de aanvoerleidingen is gepositioneerd op het maaiveld 
in de hoek van het gebouw naast de drainwatertanks. Ter 
hoogte van die aansluiting is een lekdichte opvang voor-
zien. De voorraad vloeibare meststoffen wordt regelmatig 
aangevuld door op te pompen uit een vrachtwagen. Dat 
vraagt speciale aandacht op twee vlakken: (1) de nodige 
aanrijdruimte voor de vrachtwagen, en (2) de overbrug-
ging van het hoogteverschil van meer dan 8 m.

De aanrijdruimte vraagt aandacht, omdat de technische 
ruimte waarin de meststofvoorraden zich bevinden hele-
maal achteraan ligt. Er wordt gebruik gemaakt van de smal-
le strook tussen de kistenloods en het naburige gebouw 
om aan te rijden. De opvangbassins voor drainwater en 
restwater werden voldoende opzij geplaatst om doorgang 
voor een vrachtwagen mogelijk te maken.

Het probleem van de opvoerhoogte werd opgevangen door 
de aansluiting van de aanvoerleidingen aan te brengen op 
een hoogte van 1,50  m. Daardoor verminderde de aanvoer-
hoogte tot 7,90 m. Dat is net lager dan de maximaal haalba-
re opvoerhoogte van 8,00 m voor de pomp van de meststof-
leverancier. Bevriezing van de leidingen wordt voorkomen 
door de toevoerleiding na levering telkens leeg te zuigen.

De hoofdbron voor het systeem is regenwater. De voe-
dingsunit vormt het hart van het water- en voedingssy-
steem van het gehele complex. Via een automatisch vulsy-
steem worden de voorraadtanks dagelijks bijgevuld. Zo kan 
de unit de aanmaak van de benodigde voedingsoplossingen 
voorzien voor alle afdelingen. Dankzij de voedingscompu-
ter voegt de unit de gewenste (vloeibare) meststoffen toe 
aan het verse regenwater, eventueel gemengd met water 
uit de schone drainopslag. 

Voor de ontsmetting van het gerecirculeerde drainwater 
uit de teeltserres is een UV-ontsmettingssysteem aanwe-
zig. Ontsmettingsmiddel kan eveneens via de voedingsunit 
gedoseerd worden.
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1.6 Teelttechnieken

Verwarming op basis van stedelijke reststromen
Het hete restwarmtewater wordt door twee externe bron-
nen, namelijk de warmtekrachtkoppeling (WKK) van REO 
Veiling en MIROM, aangeleverd en is beschikbaar via twee 
afzonderlijke warmtewisselaars. Uitgaande van het feit 
dat er twee afzonderlijke warmtebronnen aanwezig zijn, in 
combinatie met een aanvullende warmtebuffer van 100 m3, 
is een aanvullende ketel niet noodzakelijk.

MIROM is het nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf 
(Milieuzorg Roeselare en Menen). Dat bedrijf beheert een 
warmtenet en vormt met zijn restwarmte een alternatief 
voor een individuele verwarmingsketel. Via ondergrond-
se warmwaterleidingen brengt de verbrandingsoven van 
MIROM warmte tot bij de technische ruimte van de dakser-
re op het maaiveld. De WKK van REO Veiling staat opgesteld 
in de kistenwasserij naast de kartonloods van REO Veiling 
en levert vooral elektriciteit aan de veiling. De vrijko-
mende warmte kan deels gebruikt worden om de serre te 
verwarmen en wordt via bovengrondse leidingen tot bij de 
technische ruimte op het maaiveld gebracht.

Via een warmtewisselaar wordt de warmte daar afgegeven 
aan het verwarmingssysteem. Door hun gewicht worden de 
wisselaars niet geplaatst in de techniekruimte van het 
serrecomplex. Het afgekoelde water stroomt terug naar de 
warmtecentrale of de WKK, waar het weer opgewarmd wordt. 
Voor de regelbaarheid en als extra back-up wordt een 
warmtebuffer voorzien van 100 m3. Door zijn gewicht wordt 
die buffer geplaatst in de technische buitenzone, op het 
gelijkvloers.

Beide warmtebronnen kunnen warm water leveren aan een 
temperatuur van 90 °C  en stellen elk een vermogen be-
schikbaar van 1 MW, zodat ze een back-up zijn voor elkaar. 
Dergelijk vermogen is voldoende om alle planten te doen 
overleven bij de laagst mogelijke buitentemperatuur. In 
normale situaties, waarbij beide warmtebronnen beschik-
baar zijn, wordt warmte van beide afgenomen in een con-
tractueel vastgelegde verhouding. Vooral voor de verbran-
dingsoven is dat belangrijk om al te grote afnamepieken in 
de winter te voorkomen. 

Het hoofdverwarmingsnet in de serre-afdelingen is 
gebaseerd op een gesloten buisverwarming (51 mm staal). 
De ontwerpcondities zijn conform de serrebouwnorm: bij 
buitentemperatuur van -10 °C, windsnelheid 8 m/sec en ge-
sloten energieschermen is de minimale luchttemperatuur 
15 °C in de serreafdelingen en 10 °C in de corridors.

Verwarming bufferzones (corridors, onthaal 
en technische ruimte)
Om de mate van isolatie en verwarming van de bufferzo-
nes te kunnen vaststellen, is een globale afwegingsstudie 
gemaakt. Daarbij zijn de gewenste minimale ondertem-
peratuur van de onderzoeksserres en het energieverbruik 
maatgevend geweest.

Eerst werd een globale schatting van het energiegebruik 
gemaakt. Het totaal (glas)oppervlak aan de buitenkant is 
12,250 m2, dus is er in totaal ongeveer 1,25 ha glas met 
een U-waarde van 4 W/(m2.U) (zie isolatiegraad K1 & K2 in 
tabel: enkel glas met overal een scherm). Is de temperatuur 
overal 15 °C bij een buitentemperatuur van -10 °C (een 
delta T van 25 °C), dan is er een indicatieve warmtevraag 
van 1,25 MW (12,500 x 4 x 25). 

Berekening op basis temperaturen:
In werkelijkheid hebben de verschillende delen van de 
teeltruimten verschillende temperaturen. Daarom zijn ver-
schillende scenario’s gekozen bij een buitentemperatuur 
van -10 °C:
• DT1: 20 °C in de vruchtgroenteserres, 15 °C in de blad-
groenteserres en gevelserre, overige ruimten 10 °C
• DT2: idem DT1, maar 10 °C in de techniekruimte 
en 5 °C in de rest
• DT3: calamiteitsituatie, 15 °C in vruchtgroente, 
5 °C in de rest
• DT4: calamiteitsituatie, 15 °C in vruchtgroente, 
de rest vorstvrij (2 °C)

Dat wordt vervolgens gecombineerd met twee niveaus van 
isolatie:
• K1: Isolatie van alleen de vrucht- en bladgroente-afde-
lingen met een beweegbaar energiescherm 
• K2: Isolatie van de gehele dakserre inclusief bufferzone 
met een beweegbaar energiescherm
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Resultaten:
Het resultaat met niet-geïsoleerde corridors (alleen de 
teeltserres met scherm) en een minimumtemperatuur van 
10 °C of 5 °C (DT1 of DT2 in combinatie met K1) is te zien 
in de rode vlakken. Om de gehanteerde minimumtempera-
tuur te halen, is er dus een vermogen nodig van circa  1,5 
MW en 1,3 MW. Beide waarden liggen boven het oorspron-
kelijk uitgangspunt waarbij de WKK en het warmtenet van 
MIROM gezamenlijk maximaal 1 MW konden leveren. Deze 
optie (waarbij alleen de vrucht- en bladgroente-afde-
lingen een energiescherm hebben) komt in dat geval dus 
niet in aanmerking, omdat het gevraagde vermogen hoger 
ligt dan het leverbare.  Het zou dan ook verstandig zijn 
om de capaciteit van de WKK en MIROM uit te breiden. In de 
uiteindelijke uitvoering kunnen MIROM en de WKK gezamen-
lijk 2 MW aanleveren. Doordat ze elk 1 MW kunnen leveren, 
kunnen ze ook nog dienen als onderlinge back-up.

Het resultaat bij een volledig geïsoleerde dakserre en 
een minimumtemperatuur van 10 °C of 5 °C (kolom DT1 of 
DT2 in combinatie met K2) is te zien in de groene vlakken. 
Daaruit blijkt dat er maximum 1,16 MW respectievelijk 
1,05 MW nodig is. Die waarden kunnen gehaald worden met 
de WKK en het warmtenet van MIROM, met aanvulling van de 
warmtebuffer.

Bij een calamiteit van het type DT3 mag de temperatuur 
in de technische, publieksruimte en corridors zakken naar 
5 °C. Dan is in de situatie met overal schermen (K2) een 
vermogen van 0,84 MW nodig en zonder de schermen 1,1 MW.

Bij een calamiteit van het type DT4 in combinatie met 
K2, waarbij alleen de vrucht- en bladgroenteserres op de 
minimumtemperatuur van 15 °C gehouden worden en de rest 
vorstvrij blijft, is er 0,77 MW nodig bij isolatieniveau K2.
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Maximale uitkoeling retourwater voor de 
warmtewisselaars
Om het water van de corridors, de techniekruimte en de 
publieksruimte zo ver mogelijk uit te koelen wordt het 
onderstaande schema gehanteerd. De handafsluiters zijn 
opgenomen voor calamiteiten: als de WKK van REO Veiling 
uitvalt, dan moet het warmtenet van MIROM 1 MW leveren. 
Om dat te bereiken, worden de afsluiters naar de WKK afge-
sloten en de kortsluitleidingen opengezet. Op dat moment 
gaat het water van het warmtenet van MIROM dus door beide 
wisselaars.

Samengevat:
De temperaturen van de onderzoekserre kunnen gehand-
haafd worden op de gewenste niveaus van 20 °C (vrucht-
groenten) en 15 °C (bladgroenten) bij gebruik van rondom 
schermen, een aansluitcapaciteit van 1 MW en een warmte-
buffer van 100 m3. Als er zich een calamiteit voordoet, dan 
kan voldaan worden aan de eisen van de minimumtempera-
turen in de serres. Het jaarverbruik wordt geschat op circa 
1700 tot 2200 kWh. De verhouding tussen de levering door 
WWK en MIROM kan bijgestuurd worden. Vooralsnog wordt 
uitgegaan van 50/50 % als richtverhouding. De tempera-
turen in de corridors en overige ruimten zouden zonder 
actieve verwarming naar het vriespunt zakken in extreme 
situaties. Omdat dat onacceptabel is, is gekozen om ook die 
ruimten van verwarming en schermen te voorzien.

Elektriciteit
Afname van elektriciteit van de WKK van REO Veiling is niet 
mogelijk: REO Veiling benut zelf alle vrijkomende elek-
triciteit voor de aandrijving van de koelgroepen van de 
koelcellen. 

Luchtvochtigheid
Een (droge) betonvloer in de serre kan tot een iets lagere 
luchtvochtigheid in de serre leiden in vergelijking met een 
grondoppervlak, omdat er weinig tot geen verdamping uit 
de bodem aanwezig is. Een betonvloer heeft eveneens een 
licht dempend effect op de temperatuur, en zo ook op de 
relatieve vochtigheid van de lucht door de grote warmte-
capaciteit. Om de luchtvochtigheid in de teeltserres te 
kunnen beheersen (eventueel te verhogen), is de mogelijk-
heid tot luchtbevochtiging voorzien.

Ventilatie
Ventilatie gebeurt via drieruitsluchting. Met het oog op 
eventuele latere toepassing van insectengaas is gestreefd 
naar een maximale luchtcapaciteit. Het oppervlak aan 
de luchtramen moet dan ook zo groot mogelijk zijn. De 
luchtramen hebben een gelijke verdeling aan de oost- en 
westzijde met een maximale openingshoek van 90°. 
Ze zijn uitgerust met hetzelfde glas als het overige ser-
redek en voorzien van stormbeveiliging (maximale opening 
bij instelbare stormgrens) via de klimaatcomputer.

Assimilatie/ledbelichting en lichtpollutie
Vanuit het stadsbestuur bestond grote bezorgdheid voor 
hinder door lichtpollutie vanuit de dakserre. Kunstlicht 
zou vanop grote afstand zichtbaar zijn, zeker omdat de 
serre in de hoogte gelegen is.

De verticale lichtwering vindt plaats langs de binnenge-
vels van de serreafdelingen, zodat het halftransparante 
uiterlijk van de buitengevels is gewaarborgd. De kop- en 
tussen(binnen)gevels van belichte afdelingen zijn daarom 
voorzien van lichtdichte afscherming om “buurmaneffec-
ten” tegen te gaan. De tussengevels van aangrenzende 
afdelingen hebben één scherm, waarbij het stuursignaal 
“dicht” de voorkeur geniet.

Voor de horizontale (dek)schermen zijn de vruchtgroen-
te-afdelingen uitgerust met twee dradenbedden. Op het 
onderste dradenbed ligt een transparant energiedoek en 
op het bovenste dradenbed een lichtwerend doek. In de 
bladgroente-afdelingen worden het energiedoek en het 
lichtwerend doek gecombineerd op één dradenbed.

In de gevelserre worden geen lichtschermen voorzien we-
gens de gewenste etalagefunctie aan de ring. De vergun-
ningverlener kon daarmee akkoord gaan, maar legde een 
bijzondere voorwaarde op in de milieuvergunning (zie 1.9 
beleidsmatig procedureel/juridisch).

CO2-voorziening
Oorspronkelijk werd ook gekeken naar de opties om CO2 
uit rookgas toe te passen. In dat geval zou er voor CO2 
afkomstig van zowel de WKK van REO Veiling als MIROM een 
rookgasreiniger moeten worden ingezet. In regel moeten 
alle WKK’s uit het jaar 2010 of ouder per 2017 voorzien 
worden van een rookgasreiniger. Ook in de praktijk blijken 
alle lokale tuinders CO2 te doseren vanuit WKK met rook-
gasreinigers. Daardoor wordt vooral het risico uitgeslo-
ten op bloemabortie, door de mogelijke aanwezigheid van 
ethyleen.

CO2 recupereren van industriële activiteiten, zoals het 
verbrandingsproces van MIROM, biedt potentieel, maar 
gaat gepaard met hoge investeringskosten. Voor de ver-
brandingsinstallatie van MIROM is momenteel bovendien 
onduidelijk wat de gaskwaliteit en stabiliteit is. Voor CO2 
afkomstig van de processen uit de MIROM-centrale is een 
speciale reiniger nodig door de variabelere en 
complexere samenstelling van de gassen (meer vervuild 
dan bij verbranding van relatief schoon aardgas). Er is 
nood aan bijkomend onderzoek om die piste te verkennen. 
Het nodige leidingwerk in de dakserre wordt daar al op af-
gestemd voor de twee kleinere vruchtgroente-afdelingen. 

Bovenop de zeer hoge investeringskosten in speciale 
(rook)gasreinigers voor de MIROM-centrale, gaat toepas-
sing van rookgas CO2 gepaard met een tweede kostenpost: 
het noodzakelijke leidingwerk. 

Een eerste indicatie van de (rookgas)CO2-behoefte voor 
de gehele dakserre komt uit op ongeveer 1000 m3 per uur. 
Om dat door een leiding van 250/315 mm te krijgen, is een 
druk van 2500 Pa nodig over de lengte van minimaal 500 tot 
600 meter tussen MIROM en de dakserre. Een leiding (on-
derboring onder de weg van MIROM naar de dakserre) van 
315 mm voor CO2 moet HDPE zijn en voorzien worden van 
een zuigbuis om condenswater af te voeren. Uit de teke-
ningen die zijn aangeleverd, zijn afstanden en boringdia-
meters van minimaal 250 mm (een/twee afdelingen) tot 450 
mm (gehele serre) over minimaal 1 km leiding af te leiden.

Aanvoer van rookgassen van de REO-WKK zou de aanbreng 
van buizen vergen met zeer grote diameter en een inge-
wikkelde (en dus prijzige) regeling voor aanvoer naar de 
verschillende afdelingen, alsook de investering in een 
rookgasreiniger. 

Gezien de zeer hoge investeringskosten, met de dakserre 
als voorlopig enige afnemer, werd uiteindelijk beslist om 
gebruik te maken van zuivere CO2. Daarvoor werd ruimte 
voorzien voor de plaatsing van een CO2-vat op de begane 
grond, naast de wateropvangbassins naast de gevelserre.
 
Gedeeld gebruik faciliteiten met onderliggende loods
De dakserre deelt een aantal faciliteiten met de kisten-
loods. Voor goederentransport met grote vrachtwagens 
kan de dakserre gebruik maken van een van de laadkaaien 
aan de oostgevel met de kistenloods. In de kistenloods is 
op de begane grond een ruimte met een inkomhal en goe-
derenlift voorzien die de dakserre intern verbindt met de 
laadkaai. Via de inkom aan de zuidzijde van de kistenloods 
kan de goederenlift in de kistenloods gebruikt worden voor 
transport tot ongeveer 2000 kg. De goederenlift komt op 
serreniveau aan in het directe verlengde van de 
technische corridor.

De afwatering van de vloeren op de verdieping van de dak-
serre is aangesloten op de dakafvoeren van de kistenloods. 
Om te voorkomen dat water uit de teeltserres dat even-
tueel met ziektekiemen vervuild is in  de oorspronkelijke 
regenwaterbuffer van REo Veiling terechtkomt,  worden 
alle afvoerleidingen uit de teeltserres en de oorspronke-
lijke regenwaterafvoeren van de loods afgekoppeld van de 
regenwateropslag voor REO Veiling en aangesloten op de 
riool.

De ondergrondse waterbergingskelder onder de kisten-
loods wordt gekoppeld aan de regenwateropslagcilinders 
van de dakserre. Samen zorgen ze voor voldoende capaci-
teit aan gebruikswater voor de dakserre (zie ook regenwa-
teropslag).

Tot slot worden de hoofdsprinklerleiding en het haspel-
vertrek geplaatst op de huidig voorziene collector van de 
bestaande installatie van REO Veiling. Die is gesitueerd in 
het sprinklerpomplokaal aan de noordzijde van het gebouw.

1.6 Teelttechnieken
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1.7 Serreconstructie

Bereikbaarheid voor dek- en gevelonderhoud
Het onderhoud van de dakserre stelt uitdagingen op twee 
vlakken: 
(1) door de inbedding tussen andere gebouwen is de toe-
gankelijkheid van de gevels niet vanzelfsprekend;
(2) en door de hoogte van het dek (meer dan 14 m) zouden 
wellicht forsere hijstoestellen nodig zijn, die nog meer 
omgevingsruimte vergen. 

Aan de andere kant zou reinigingswerk op grote hoogte 
wellicht omslachtiger en tijdrovender zijn dan normaal. De 
vraag stelde zich dus of er geen permanente hulpappara-
tuur moest komen. Uiteindelijk werd een oplossing uitge-
werkt. Langs de noordgevel wordt een rail gemonteerd om 
een serviceplatform te ondersteunen. De railconstructie 
voor de servicetrolleys buiten de serre moet voldoen aan 
de TNO-voorschriften 034-DTM-2010-02366. Het platform 
is passend bij de gekozen dekuitvoering. 

Het transport van het platform van de ene naar de andere 
kap gebeurt handmatig. Voor onderhoud en vervanging 
van het glas wordt een bijpassende servicetrolley (glas 
vervanging) geleverd, uitgevoerd met goedgekeurde vei-
ligheidsvoorzieningen. Het serviceplatform is uitgerust 
om de onderhoudsshuttle van kap naar kap te transpor-
teren. De gevels worden onderhouden met een schaarlift. 
Daarvoor is een rijpad van 3 m breed rondom het gebouw 
voorzien.
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1.8 Bouwmethodiek

Aanpassingen bouwmethodiek door bouw op hoogte
Serres bouwen op gebouwen is momenteel nog volop in on-
derzoek. Bij de bouw van een grondgebonden serre gebeurt 
de inzet op een efficiënte manier van bouwen grotendeels 
door middel van standaardisatie. Bij de bouw op een dak 
wordt geprobeerd zo veel mogelijk van die standaardisatie 
behouden, om dus slechts beperkt moeten inboeten op pro-
ductiesnelheid. Een factor waarmee zeker rekening moet 
worden gehouden, is de toegankelijkheid van het dak. Een 
oplossing kan zijn om het materiaal eerst naar boven te 
brengen, vóór de constructie kan starten. Daarnaast moet 
er op het dak ook altijd een zone beschikbaar zijn voor de 
opslag van nieuw bouwmateriaal. 

Aanpassingen bouwmethodiek door bouw 
op loods in werking 
De onderliggende kistenloods moest in werking blijven 
tijdens de uitvoering van de werken. Er mag geen water 
naar binnen lopen bij de verwijdering van de bestaande 
waterdichting. Er was geen druklaag aanwezig op de welf-
sels. Daarom moeten maatregelen genomen worden die de 
werking in het bestaande gebouw kunnen garanderen. 

In samenspraak met de veiligheidscoördinator werden voor 
uitvoering enkele opties bekeken om met elkaar verge-
leken. Zo zou de waterdichting, bij goed weer, in zones 
kunnen worden weggenomen zodat het plaatsen van de 
druklaag in zones telkens opnieuw een garantie tot water-
dichting geeft. Een duurdere maar minder tijdsrovende 
optie zou kunnen bestaan uit een tijdelijke overdekking 
die bijkomend ook mobiel kan zijn. 

Om dat grondig uit te werken kan een bezoek ter plaatse 
opgelegd worden voor de opdracht of als onderdeel van de 
gunningscriteria.
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1.9 Beleidsmatig procedureel/juridisch

Opstalrecht
Als een serre gebouwd wordt op het dak van een gebouw 
van een derde, is het noodzakelijk om de nodige afspraken 
te maken en ze ook juridisch vast te leggen in een recht 
van opstal. In het geval van Agrotopia is de onderliggende 
loods eigendom van REO Veiling. 

Voor het recht van opstal bespraken Inagro (als opstalne-
mer) en REO Veiling (als opstalgever) eerst onderling de 
afspraken over de zone voor het recht van opstal, lasten, 
verzekering en onderhoud en de financiële consequenties. 
Een juridisch kantoor stond hen bij om de afspraken in 
een formeel document te gieten. Bij het intekenen van het 
recht van opstal werd een onderscheid gemaakt tussen de 
plaatsen op het dak en op de grond waar Inagro zou bouwen 
(= recht van opstal) en de plaatsen waar doorgang nodig 
is bv. in functie van leveringen, bezoeken en evacuatie (= 
recht van doorgang). 

Het recht van opstal wordt gevestigd voor een duur van 30 
jaar. Daarbij zijn afspraken gemaakt voor het geval Inagro 
de dakserre zou verlaten voor het verstrijken van die 
duurtijd. Ook zijn de opties opgelijst van mogelijkheden 
na af loop van de periode van 30 jaar: het recht van opstal 
kan verlengd worden, het herstel in de oorspronkelijke 
toestand kan gevraagd worden of de gebouwen kunnen 
eigendom worden van de (op dat ogenblik) eigenaar van de 
grond. De financiële consequenties van elk van die opties 
zijn tevens beschreven.

Regelgeving
De regelgeving die van toepassing is en die tijdens het 
ontwerpproces is gehanteerd:

Omgevingsvergunning: stedenbouw en milieu.
Om de vergunning aan te vragen voor een dergelijk 
project, moet rekening worden gehouden met heel wat 
toetsingskaders. Afhankelijk van het specifieke dossier 
kunnen relevant zijn (niet limitatief):
- milieueffectenrapport of MER
- natuurtoets
- erfgoed- en landschapstoets
- watertoets
- archeologienota
- mobiliteitstoets of mobiliteitseffectenrapport (MOBER)

Voor het project Dakserre Agrotopia werd specifiek aan-
dacht besteed aan de aspecten water en lichthinder. Die 
worden nader toegelicht.

Lichthinder
De Vlaamse regelgeving rond lichthinder is zeer beperkt. 
Voor serrecomplexen staat de vergunningverlener echter 
(terecht) stil bij de impact van lichtemissies uit de serre 
op de omgeving (zowel richting omwonenden en natuur 
als richting verkeer). Via lichtdichte schermen langs de 
serrewanden en langs het dak van de serre worden lichte-
missies tot het absolute minimum beperkt.

Voor de dakserre Agrotopia lag het absolute tegengaan van 
lichthinder iets moeilijker. Als landmark is de zichtbaar-
heid naar de omgeving net één van de doelstellingen. In de 
gevelserre zijn dan ook geen schermen voorzien omwille 
van de gewenste etalagefunctie aan de ringweg. De vergun-
ningverlener kon daarmee akkoord gaan, maar legde een 
bijzondere voorwaarde op in de milieuvergunning:

“Binnen de 18 maanden na ingebruikname wordt een rap-
port bezorgd aan de deputatie, Departement Omgeving – 
GOP – milieuvergunningen West-Vlaanderen, VMM en het CBS 
waarin voor de dakserre (in het bijzonder de gevelserre) de 
impact op de omgeving als gevolg van licht wordt beoor-
deeld. 

Het rapport geeft aan hoe het lichtregime geregeld wordt 
en welke de maatregelen zijn om lichtuitstraling naar de 
omgeving te beperken.”

Watertoets
De bouw van een serre op een bestaand dakoppervlak heeft 
als voordeel dat er weinig tot geen verharde oppervlakte 
bijkomt. Er wordt immers een extra bouwlaag toegevoegd 
aan een oppervlak dat al verhard is. Daardoor zijn de 
voorwaarden voor wateropvang, hergebruik, buffering en 
infiltratie beperkt. Aan de andere kant wil de uitbater 
van een tuinbouwserre het hemelwater maximaal opslaan 
en stockeren om aan te wenden voor de teelt. Daardoor is 
afstemming nodig met de functies van de onderliggende 
bouwlaag of -lagen, die mogelijks ook het opgevangen 
hemelwater willen gebruiken. De opslag van hemelwater 
en de afspraken over het gebruik ervan vormen dus een 
belangrijk punt. 

Merk op dat de opslag van water op een verdieping geen 
evidentie is, aangezien de draagkracht van het onderlig-
gende bouwwerk moet worden gerespecteerd. In het geval 
van Agrotopia konden de aanwezige regenwaterbassins van 
de onderliggende loods worden gebruikt en worden bijko-
mende silo’s voorzien op maaiveldniveau.

De dakserre bestaat onder andere uit ongeveer 6000 m2 
onderzoekserres voor de teelt van vrucht- en bladgroente. 
Het geschatte verbruik van die serres voor onder ande-
re de beregening van de tuinbouwgewassen is ongeveer 
2.175.000 liter op jaarbasis. Voor dat verbruik wordt al 
het hemelwater afkomstig van de dakserre opgeslagen en 
aangewend. De bestaande en vergunde kistenloods be-
schikt over een hemelwaterput van 675.000 liter en een 
vertraagde afvoerput van 5.000 liter. Aanvullend wordt 
een opslagcapaciteit van 1.500.000 liter gerealiseerd voor 
hergebruik van regenwater voor de onderzoekserres. In 
totaal beschikt de dakserre dus over een opslagcapaciteit 
van 2.175.000 liter, zodat ruim aan de verordening hemel-
water wordt voldaan.
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Brandveiligheid
• Brandveiligheid: Koninklijk Besluit van 07/12/2016 als 
wijziging van Koninklijk Besluit 7 juli 1994 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de preventie van brand en ont-
ploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. 
• Netwerk ten behoeve van alle hulp- en veiligheidsdien-
sten: Wet van 8 juni 1998 (Belgisch Staatsblad van 13 juni 
1998) betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en 
veiligheidsdiensten.

De brandweer van Roeselare werd al bij het schetsontwerp 
van de dakserre betrokken. Zo werd het ontwerp van bij 
het begin bijgestuurd waar nodig: de toegangs- en evacu-
atiemogelijkheden voor de brandweer werden besproken 
en meegenomen in het ontwerp. Daarnaast werden nog een 
aantal bijkomende zaken opgelegd of toegelicht door de 
brandweer van Roeselare: 
• sprinklers voorzien in alle publiek toegankelijke zones 
(inclusief de boxen); 
• daken van boxen best niet toegankelijk maken (om onder 
categorie laagbouw te vallen);
• opstelzone vastleggen voor de brandweer in verbinding 
met het evacuatieterras; 
• vluchttrappen aftoetsen rekening houdend met maximaal 
toelaatbare loopafstanden en met de toekomstplannen van 
de site REO Veiling;
• de onderzoeksserre volledig compartimenteren ten op-
zichte van de kistenloods. 

Een dakserre moet, net als elk ander gebouw, voldoen 
aan de geldende regelgevingen in brandveiligheid. Indien 
conformiteit niet op alle punten wordt behaald, moet een 
afwijking aangevraagd worden bij de bevoegde commis-
sie van afwijking bij de FOD Binnenlandse Zaken. Hou er 
rekening mee dat een dergelijke afwijkingsaanvraag een 
relatief lange doorlooptijd kent (circa 6 maand) en dat er 
dus tijdig mee gestart moet worden indien nodig.
 
Concreet moet een gebouw voor ‘serreteelt’ zonder com-
merciële uitbating voldoen aan de technische regels van 
het KB van 1 maart 2009, de bijlage 6 ‘Industriegebouwen’. 
Die bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw 
en de inrichting van een industriegebouw moeten voldoen 
om: 
a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van 
brand te voorkomen; 
b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
c) preventief het ingrijpen van de brandweer 
te vergemakkelijken.

In Agrotopia vinden niet alleen teeltactiviteiten plaats. 
Het gebouw heeft ook (deels) een publieke functie (vor-
ming en voorlichting). Daarvoor worden een aantal spe-
cifieke ruimten voorzien, groter dan 100 m2, die ook aan 
de voorschriften van bijlage 6 van het KB moeten voldoen. 
Dit betekent dat die ruimten als afzonderlijke entiteiten 
beschouwd moeten worden met specifieke brandwerende 
afscheidingen.
 
Samen met een externe adviseur werd een afwijking aan-
gevraagd bij de FOD om de onderdelen met een publieks-
functie te kunnen beschouwen in het geheel van de ‘indu-
striële activiteiten’ van de dakserre. Zo kon een integraal 
brandveilig geheel bekomen worden. Er werd een gunstig 
advies verkregen voor de integratie van niet-industriële 
activiteiten, overwegende dat: 
- het gebouw voor tuinbouw gebruikt wordt. De industriële 
activiteit wordt ingedeeld in klasse A (beperkte brandbe-
lasting);
- het nieuwe gebouw is opgebouwd uit onbrandbare bouwe-
lementen, zoals staal, aluminium en glas;
- de brandbelasting in de kweekserre beperkt is;
- de onderzoeksserre als geheel voldoet aan de voor-

schriften van bijlage 6 van het KB. Zo is de serre onder 
meer uitgerust met een automatische branddetectie-in-
stallatie;
- het gebouw ook deels is uitgerust met een automatische 
blusinstallatie. De zones waar geen planten worden ge-
kweekt, zijn uitgerust met een sprinklerinstallatie;
- er voldoende uitgangen aanwezig zijn en de afstand tot 
de uitgangen voldoet aan de voorschriften van bijlage 6 
van het KB;
- de oppervlakte van de ruimten met niet-industriële 
activiteiten beperkt is. De beschikbare oppervlakte voor 
de niet-industriële activiteiten bedraagt 400 à 600 m2 
(afhankelijk van de interpretatie van bepaalde ruimten 
gezien de verwevenheid van functies);
- volgens bijlage 6 van het KB het mogelijk is om niet-in-
dustriële activiteiten in een industriegebouw te laten 
plaatsvinden, op voorwaarde dat de oppervlakte daarvoor 
kleiner is dan of gelijk is aan 500 m2, dat de hoofdzaak de 
industriële activiteiten blijven en dat de nevenactivitei-
ten horen bij de industriële activiteit, dat dat niet onder 
het maaiveld ligt, dat er een automatische branddetec-
tie- en alarminstallatie voorzien is, dat het geen nachtbe-
zetting betreft en dat de aanwezige personen vanuit het 
niet-industriële deel slechts 30 m dienen af te leggen naar 
de uitgang;
- de voorgestelde ruimten voor de niet-industriële ac-
tiviteiten, behoudens de oppervlaktebeperking, aan die 
gewijzigde voorschriften voldoen. De overschrijding van 
de oppervlaktebeperking is bovendien beperkt.

ASTRID
ASTRID staat voor “All-round Semi-cellular Trunking Radio 
communication system with Integrated Dispatchings”. 
ASTRID werd opgericht in 1998 om een gezamenlijk commu-
nicatienetwerk voor alle hulp- en veiligheidsdiensten uit 
te bouwen. Zowel tijdens dagelijkse interventies als bij 
grootschalige incidenten of rampen draagt de ASTRID-com-
municatie bij tot een snelle en doeltreffende hulpverle-
ning en tot meer veiligheid voor burgers en hulpverleners.
ASTRID heeft onder meer de opdracht om voor indoor 
radiodekking te zorgen in een aantal gebouwen (bv. 
gevangenissen, luchthavens, bepaalde sportstadions, 
concertzalen). Sinds 2014 beslist de Veiligheidscommissie 
voor elk dossier betreffende een nieuw groot bouw- of 
infrastructuurwerk of dat gebouw moet beschikken over 
indoor radiodekking. Die regelgeving over indoor dekking 
is gebaseerd op koninklijke besluiten.

Bouwheren van grote nieuwe gebouwen die aan bepaalde 
criteria beantwoorden, moeten in hun gebouw zelf voor 
indoor radiodekking voor de hulp- en veiligheidsdiensten 
zorgen als de Veiligheidscommissie indoor radiodekking 
verplicht stelt. In heel wat gevallen is een repeater ver-
bonden met het ASTRID-netwerk voldoende om het radio-
signaal te versterken en zodoende radiocommunicatie in 
het gebouw te garanderen. Indien de installatie van een 
basisstation is vereist door de omvang van het bouwpro-
ject, moet een ASTRID basisstation geplaatst worden. De 
kosten voor die investeringen worden gedragen door de 
bouwheer.
Twee van de criteria die door de Veiligheidscommissie 
worden gehanteerd en die relevant kunnen zijn voor een 
dakserreproject zijn:
• publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken 
waar een toeloop van meer dan 150 mensen wordt verwacht, 
wegens de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenemen-
ten die er plaatsvinden;
• bouw- en infrastructuurwerken die al dan niet toegan-
kelijk zijn voor het publiek, waarvan de grondoppervlakte 
meer dan 2.500 m2 bedraagt.

Omwille van de totale geprojecteerde oppervlakte en de 
mogelijkheid tot meer dan 150 gelijktijdige bezoekers (be-
rekend uit de oppervlakte van de publieke wandelgangen), 
oordeelde de ASTRID-veiligheidscommissie dat indoor 
radiodekking noodzakelijk is. In overleg met één van de 
ASTRID-medewerkers werd de standaardradiodekking ter 
hoogte van de geplande dakserre in beeld gebracht. Omdat 
een serre uit een glazen structuur bestaat, worden stra-
lingen slechts beperkt tegengehouden. Daarom is beslist 
om de bouw van de serre af te wachten en indoor metingen 
te doen nadat de serreconstructie er staat. Indien blijkt 
dat in het gebouw onvoldoende dekking aanwezig zou zijn 
(bv. in bepaalde geïsoleerde ruimten) is het eenvoudig 
mogelijk om bijkomende antennes te voorzien, zodat het 
volledige gebouw gedekt is. 

1.9 Beleidsmatig procedureel/juridisch
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De bouw van een serre op het dak van een bestaande loods, 
vereist dat alle partijen betrokken worden bij (de voorbe-
reidingen van) de bouw van het complex. In het geval van 
Agrotopia zijn de belangrijkste partijen:
• Inagro, bouwheer (gedeeld bouwheerschap met REO 
Veiling), gebruiker van de onderzoeksinfrastructuur en 
publieke delen van de te bouwen dakserre
• REO Veiling, eigenaar van de onderliggende loods, bouw-
heer (gedeeld bouwheerschap met Inagro) en gebruiker 
van de publieke delen van de te bouwen dakserre

Daarnaast werden ook contacten gelegd met en bij het op-
maken van het bestek rekening gehouden met adviezen van: 
• MIROM, in functie van de aansluiting op het warmtenet
• de stad Roeselare, in functie van het 
vergunningentraject
• de brandweer
• de gebruiker van de onderliggende loods
• de buren en omwonenden

Selectie van aannemers
Voor de bouw van de dakserre is het van belang een aan-
nemer aan te stellen die voldoende kennis en ervaring 
heeft met de bouw van complexe projecten. In het geval van 
Agrotopia waren we gebonden aan de wetgeving overheids-
opdrachten, waardoor de vereisten van de aannemer strikt 
werden opgelijst in het bestek:
• De aannemer heeft minstens één referentieproject waar-
bij interactie optreedt tussen de disciplines serrebouw en 
automatisatie enerzijds en utilitaire functies (kantoor en 
vergaderzalen) anderzijds.
• De aannemer heeft minstens drie referentieprojecten 
voor de bouw van professionele serres: 
o met een serre-oppervlakte van minstens 1 ha;
o met een hoge graad van automatisatie/ uitrusting: 
installatie van computergestuurde klimaatregeling in een 
serrecomplex met meerdere compartimenten, met inbe-
grip van sturing van scherminstallaties en installatie van 
dosering van voedingsoplossingen.
• De werf leider of werfverantwoordelijke toont in een cv 
ervaring aan voor de coördinatie van multidisciplinaire 
projecten.
• De aannemer heeft een erkenningsklasse 8.
• De aannemer beschikt over een grondige kennis van de 
Nederlandse taal.

De bouw van een complex project als de dakserre wordt 
niet door één enkele aannemer opgenomen. Een hoofdaan-
nemer met een voldoende ervaring in de coördinatie van 
complexe projecten treedt op als pilootaannemer en zet 
geschikte onderaannemers in voor serre, technieken en 
teelt. De pilootaannemer heeft de belangrijke hoofdrol in 
de coördinatie van het hele project en vormt hét aan-
spreekpunt voor de bouwheer.

Een verplicht voorafgaand bezoek ter plaatse zorgt ervoor 
dat de geïnteresseerde aannemers een goed beeld heb-
ben van de situatie en van de noodzakelijke integraties 
met de bestaande infrastructuur. Mogelijkheden voor de 
aannemers om in overleg te gaan met de bouwheer tijdens 
de opmaak van hun offerte, vormt zeker een meerwaarde. 
Vragen, onduidelijkheden en suggesties zorgen voor een 
offerte die maximaal aansluit bij de wensen van de bouw-
heer en zorgen dat de offerte een zo realistisch mogelijke 
prijs omvat. 

Merk op dat het van belang is aandacht te hebben voor 
de technische bekwaamheid van de aannemer, ook als het 
project niet gebonden is aan de wetgeving overheidsop-
drachten. 

1.10 Aanbesteding uitvoering
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1.11 Adviezen voor ontwerp

Voor de start
Indien mogelijk vormt het een absoluut voordeel als onder- 
en bovenlaag in één keer gerealiseerd kunnen worden. Wan-
neer de dakserre toch op een bestaand gebouw gebouwd 
wordt, dan is een zeer goede kennis van alle aspecten van 
het bestaande gebouw noodzakelijk. As-build plannen zijn 
daarin cruciaal.

Overleg van bij de start met alle betrokkenen
De belangrijkste partijen bij de start van het project zijn:
• De bouwheer, gebruiker van de dakserre
• en de eigenaar van het onderliggend gebouw.

Daarnaast is het ook belangrijk om contact te leggen met:
• de gebruiker(s) van het onderliggend gebouw indien 
verschillend van de eigenaar,
• de stad (voor het vergunningstraject),
• de brandweer,
• de buren en omwonenden.

Open communicatie is belangrijk: plan regelmatig een goed 
overleg in tussen de verschillende partijen om alles goed 
af te stemmen.

Wetgevend kader
Het is aangewezen om vooraf te overleggen met de vergun-
ningverlenende overheid en de verschillende adviserende 
instanties, zodat de randvoorwaarden duidelijk zijn. De 
bestemming van het gebied en de ruimtelijke voorschrif-
ten bepalen immers sterk wat de mogelijkheden zijn. Naast 
het ruimtelijke/stedenbouwkundige aspect, wordt best ook 
geïnformeerd naar de milieutechnische verplichtingen die 
via de omgevingsvergunning opgelegd kunnen worden.

Architectonisch
• Oriënteer serrekappen in noord-zuid richting voor een 
ideale bezonning.
• Stem de uitvoering van de gevels af op de doelstellingen 
van de dakserre: productie, beleving of een combinatie van 
beide. In het laatste geval kunnen 
o de kopgevels met belangrijke stedenbouwkundige zichten 
transparant uitgevoerd worden, 
o en de zijgevels zonder belangrijke stedenbouwkundige 
zichten in diffuus glas uitgevoerd worden voor optimale 
lichtopbrengst tot diep in de serre. 
• Integreer waar mogelijk PV-dakpanelen die mogelijk-
heden tonen van opwekking van elektrische energie voor 
stadstuinbouw in de stedelijke omgeving. Het is aangewe-
zen om een schaduwstudie uit te voeren, zodat de PV-dak-
panelen geen impact hebben op de teeltafdelingen.
• Baseer de ontvluchting op tweevoudige vluchtrichtingen 
van maximaal 30 meter. Treed in overleg met de brandweer 
om dat af te toetsen.
• Houd rekening met de veiligheidsnormen voor doorval van 
de glazen serregevels, waarbij twee verschillende situa-
ties zich voordoen: 
o buitengevels met een valhoogte groter dan 1,5 m (oplos-
sing bijvoorbeeld spangaas),
o en binnengevels met een valhoogte kleiner dan 1,5 m 
(oplossing bijvoorbeeld gehard glas).

Serreconstructie
Ontwerp de staalconstructie met medeneming van wind-
belasting op hoogte, waarbij extra gevelkolommen en 
gordingen van voldoende gewicht en adequate glasmaten 
worden toegepast.

Stabiliteit
• De maximale dakbelasting van het onderliggende gebouw 
is bepalend en moet gedetailleerd doorgerekend worden 
voor de start van het project.
•Houd naast de dakbelastingen rekening met extra zware 
belastingen van wateropslag en een aantal 
teeltinstallaties (zie beschrijving) waarvoor ruimte op 
maaiveld of ondergronds in kelder moet worden gemaakt. 
• Ontwerp nieuwe gebouwen zodanig dat de toegelaten 
belasting maximaal beantwoordt aan de noden van de dak-
serre.

Algemene technieken
Ontwerp het functionele gebruik van een publiek toeganke-
lijke dakserre met twee klimaatbeheersingssystemen: een 
systeem voor de teeltafdelingen, gericht op planten, en 
een systeem voor de onthaalruimten, gericht op mensen. 
De tussenliggende ruimten fungeren als klimaatbuffer 
tussen beide functies en het buitenklimaat.
 
Teelttechniek
Ontwikkel de teelttechniek van dakserres met het oog 
op energiebesparing, waterbesparing en zero-emissies. 
Laat dat samengaan met een verdere mate van beheersing 
van alle teeltcondities en automatisering van menselijk 
handelen.

Aanbesteding
Bedenk een opzet waarbij een ervaren hoofdaannemer D8 
de coördinatie van het geheel op zich neemt en optreedt 
als pilootaannemer, aangezien de bouw van een dakserre 
onder architectuur niet louter aan een serreconstructeur 
kan worden overgelaten.

Reststromen gebruiken
Verken het potentiële gebruik van reststromen in de 
nabije omgeving (bv. warmte, water). Hou daarbij rekening 
met zowel de investerings- als de gebruikskosten. Maak 
duidelijke afspraken met alle betrokken partijen.
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Annex Detaillering teelttechnieken per afdeling

1 Bladgroenten

Afdeling KS 11. 
Die afdeling wordt ingericht met twee vijvers voor de 
teelt van kortcyclische gewassen, zoals alle mogelijke 
soorten sla en kruiden. De vijvers vormen een gesloten 
systeem. Het water en de voeding die aan het teeltsysteem 
toegevoegd worden, verlaten het systeem dus alleen door 
verbruik van de gewassen. De afzonderlijke teeltvijvers 
zijn respectievelijk circa 234 m2 en 48 m2 groot en worden 
voorzien van drijvers (Deep Flow System of DFT). Het res-
terende oppervlak wordt gebruikt voor mini-DFT-systemen 
of nieuwe hydroteeltsystemen. Denk bijvoorbeeld aan het 
systeem dat ontwikkeld wordt in het Hy4Dense-project 
voor de hydroteelt van dichtgezaaide gewassen, zoals 
veldsla. De kleine vijver wordt gebruikt voor de opkweek 
van plantmateriaal voor de grote vijver (afkweek). Het op 
te nemen systeem van drijfplaten en/of planthouders en de 
voorziene plantdichtheid worden nader bepaald.

Afdeling KS 12. 
Die serre wordt ingericht met geautomatiseerde mobiele 
teeltgoten (Mobile Gully System of MGS) voor de teelt van 
kortcyclische gewassen, zoals alle mogelijke soorten sla 
en kruiden. Bij het MGS is er een centrale oogstplek: de 
mobiele goten/drijvers met oogstklaar product komen 
altijd naar eenzelfde punt. Belangrijke voordelen van die 
systemen zijn 
• minimale gewasbescherming, 
• een betere ruimtebenutting (en dus véél efficiëntere 
teelt), 
• en besparingen op bijvoorbeeld energie, water en 
meststoffen. 

Het gaat dus om een mobiel gotensysteem waarbij de plant-
afstand automatisch gevarieerd kan worden in functie van 
de plantontwikkeling. In dat systeem wordt gebruik ge-
maakt van een harde kunststofgoot die 10 cm breed en 5 cm 
hoog is. De goten zijn op bepaalde afstanden voorzien van 
plantgaten. In de teelt wordt uitgegaan van perspotten. In 
de lichtarme periode is dat een perspot van 6 x 6 cm en in 
de lichtrijke periode een perspot van 5 x 5 cm. 

Voordat de planten in de goten worden geplaatst, kennen ze 
een fase op kunststoftabletten (“trays”), waarin ze wijder 
gezet zijn, maar nog niet op eindafstand staan. Aan het 
eind van die fase van verlengde opkweek worden de planten 
handmatig in de goten overgezet. De goten staan in het 
begin van de teelt direct naast elkaar. In de rij staan de 
planten op eindafstand. Naarmate de teelt vordert, wordt 
de afstand tussen de goten automatisch vergroot. Daar-
voor is het systeem uitgerust met een transportsysteem 
dat de goten kan verplaatsen. Goten met een oogstrijp 
gewas komen aan de tegenovergestelde zijde van de serre, 
waar ze geoogst en gewassen kunnen worden.

Na de oogst worden de goten gereinigd. Er is een wasin-
stallatie voorzien op het noordpad in de afdeling, waar-
voor ter plaatse een gietwateraansluiting en afvoerput 
nodig is. De goten zijn afhankelijk van de plaats in de ser-
re circa 6 of 11,5 m lang (passend in traliemaat) en kennen 
een afschot van 1 %.

Via druppelaars (1 per goot) worden de planten per ontwik-
kelingsfase voorzien van de bijhorende voedingsoplossing. 
Bij het lage punt van de goot wordt de niet opgenomen 
voedingsoplossing opgevangen, naar een centraal punt 
geleid en vervolgens als drain afgevoerd naar de juiste 
bak. Dat water wordt aangevuld met vers voedingswater 
en hergebruikt. De watergift vindt discontinu plaats en is 
afhankelijk van het groeistadium en omgevingsfactoren, 
zoals lichtinstraling. 

Per gotenrij zijn vijf groeistadia te onderscheiden die elk 
een eigen kraanvak hebben, zodat onafhankelijke sturing 
van de watergift mogelijk is. Zowel de grootte als het 
tijdstip van de druppelbeurten moeten per groeistadium 
afzonderlijk kunnen worden ingesteld. 

Tijdens elke teeltcyclus van kropsla moeten twee verschil-
lende voedingsoplossingen toegediend worden. Daarom 
worden de kraangroepen van de eerste drie groeistadia 
gekoppeld aan een eerste dagvoorraad en die van de 
laatste twee groeistadia aan een tweede dagvoorraad. De 
twee gootgroepen krijgen ieder vijf sturingen vanuit twee 
dagvoorraadbakken (drie uit dagvoorraadbak 1 en twee uit 
dagvoorraad 2). 

De toediening van de voedingsoplossing in de korte goten 
kan anders gestuurd worden dan in de lange goten. Naast 
elkaar liggende korte en lange goten bevatten altijd 
planten van eenzelfde groeistadium en mogen dus voeding 
krijgen uit dezelfde dagvoorraad. In totaal worden dus 
twee dagvoorraadbakken met tien klepsturingen voorzien. 
De grootte van de druppelbeurt en het interval zijn daar-
bij (instelbaar) afhankelijk van het gewas(stadium) en de 
instraling.

Afdelingen KS 13 en 14
Die afdelingen hebben elk zes kleinere plots met een niet 
geautomatiseerd gotenteeltsysteem. Dat houdt in dat de 
goten gedurende de teelt manueel uit elkaar geplaatst 
moeten worden.

Afdeling voor opkweek KS 15
Die afdeling wordt gebruikt voor de opkweek van uitgangs-
materiaal voor groentegewassen of verlengde opkweek. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om gewassen te telen 
volgens het eb-en-vloedsysteem. Daarvoor wordt deze 
afdeling uitgerust met vier roltafels welke worden uitge-
voerd met een eb-vloedsysteem (maximale waterhoogte 2 
cm). Het water dat wordt gebruikt om de planten te bere-
genen, kan zowel uit de dagvoorraad als uit het regenwater 
opgenomen worden via een handmatige keuzekraan. Het 
niet opgenomen eb-vloedwater vloeit (gravitair) terug 
naar de betreffende dagvoorraad via een groffilter. 

Verwarming bladgroente
• Het verwarmingsnet bestaat uit een buisnet (51 mm dia-
meter), opgehangen aan het spant met monorailhaken. Dat 
is handmatig in de hoogte verstelbaar. 
• Om de deepf low-systemen te verwarmen, wordt een extra 
(slangen)verwarmingsnet voorzien.
• Calorimeters worden toegepast in alle verwarmingssyste-
men om de energiestromen te monitoren.

Belichting bladgroente
De belichting van de bladgroente-afdelingen heeft een 
belichtingscapaciteit van ca 80 µmol PAR per m2. Uit-
gaande van led-armaturen is 50W/m2 elektrisch vermogen 
nodig. Het aantal aansluitpunten wordt door de installa-
teur bepaald en is afhankelijk van de gekozen armaturen 
(uitgaande van een gelijkmatige lichtverdeling op gewasni-
veau). De totale installatie per afdeling is in twee groepen 
aan- en uit te schakelen, waarbij de verdeling zoveel mo-
gelijk uniform blijft (armaturen om en om). Op die manier 
kan er (gradueel) geschakeld worden tussen lichtniveaus.

2 Vruchtgroenten

Afdelingen KS 21, 22 en 23
Die afdelingen van elk 764 m2 zijn inzetbaar voor de 
draadteelt van vruchtgroentegewassen - zoals tomaat of 
komkommer - en worden daarvoor ingericht met een gang-
baar hangend teeltgotensysteem. De afdelingen worden 
uitgerust met drie regelbare horizontale scherminstal-
laties, één energiedoek op een apart dradenbed en twee 
schermen op één dradenbed (tegen verticale lichtuitstoot 
en een energie-vochtspaardoek). Het verwarmingsnet 
bestaat standaard uit een buisrailnet en een forcasnet 
(groeibuis). Het is mogelijk om de lucht te bevochtigen en 
te koelen met behulp van een hogedruknevelleiding. Het is 
mogelijk om met assimilatielicht bij te belichten. De wa-
tergift gebeurt via één van de twee afzonderlijke autono-
me druppelbevloeiingssystemen per afdeling.

Afdelingen KS 24 en 25
Deze afdelingen worden ingericht met een gangbaar han-
gend gotenteeltsysteem voor de teelt van hogedraadge-
wassen en kan als referentie dienen voor de vergelijkbare 
afdeling. Watergift gebeurt via druppelbevloeiing. Het 
is mogelijk om met assimilatielicht bij te belichten. De 
serres worden uitgerust met drie regelbare horizontale 
scherminstallaties, één energiedoek op een apart draden-
bed en twee schermen op één dradenbed (tegen verticale 
lichtuitstoot en een energie-vochtspaardoek).

Verwarming vruchtgroente
• Het verwarmingsnet bestaat uit een buisrailnet (51 mm 
diameter) dat eveneens fungeert als transportrail om 
hogedraadkarren te verplaatsen en een groeibuis, die 
handmatig in de hoogte verstelbaar is (26 mm forcas).
• Calorimeters worden toegepast in alle verwarmingssyste-
men om de energiestromen te monitoren.
• Buisrail en groeibuisnet zijn gekoppeld met rubberslan-
gen aan het distributiesysteem. 

Belichting vruchtgroente
De belichting van de vruchtgroente-afdelingen heeft een 
minimale (top)belichtingscapaciteit van 160 µmol PAR per 
m2. De vruchtgroente-afdelingen worden ontworpen met 
een belichtingsinstallatie met 600 Watt HPS-armaturen in 
een raster van 1,6 x 4,0 meter. In de toekomst kunnen twee 
top led-modules opgehangen worden in plaats van een 600 
watt HPS-armatuur. Uitgaande van led-armaturen is 100 W/
m2 elektrisch vermogen nodig. Het aantal aansluitpunten 
wordt door de installateur bepaald en is afhankelijk van 
de gekozen armaturen (uitgaande van een gelijkmatige 
lichtverdeling op gewasniveau). De totale installatie per 
afdeling is in twee groepen aan- en uit te schakelen, waar-
bij de verdeling zoveel mogelijk uniform blijft (armaturen 
om en om). 
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3 CO2-voorziening

De CO2-dosering wordt gebaseerd op het gebruik van zui-
vere, vloeibare CO2. De doseercapaciteit per afdeling is 20 
g/m2/h. De hoofdaanvoer zuivere CO2 is aangesloten op de 
centrale CO2-tank (capaciteit minimaal 6-8 ton). Wegens 
de maximale vloerbelasting van de kistenloods wordt die 
op het maaiveld geplaatst. De tank moet regelmatig, in 
functie van het gebruik, aangevuld worden.
 
De twee kleinere vruchtgroente-afdelingen KS 24 en 25  
worden uitgerust met extra CO2-leidingen. Dat laat de 
mogelijkheid open om in de toekomst in deze afdelingen 
ook CO2 te kunnen doseren afkomstig van een andere bron, 
zoals de rookgassen van de MIROM-verbrandingsoven. De 
kwaliteit van die (zuivere) CO2 vormt dan een onderdeel 
van het uit te voeren onderzoek. Vanaf de CO2 hoofdtank 
worden twee CO2-leidingen getrokken: één naar deze twee 
kleine vruchtgroente-afdelingen (met een afgedopt aan-
sluitpunt voor de toekomstige CO2 van MIROM) en één naar 
de rest. Die leidingen moeten onderling bij de hoofdtank 
gekoppeld kunnen worden, zodat de dakserre later eventu-
eel volledig kan overschakelen op CO2 van de MIROM-ver-
brandingsoven. 

4 Het nieuwe telen

Het nieuwe telen (HNT) is een aangepaste klimaat-teelt-
strategie om een actief groeizaam microklimaat te berei-
ken met lage energiekosten door de combinatie en gelijk-
tijdige toepassing van een aantal maatregelen: 
• geforceerde luchtbeweging rondom de plant,
• voorkomen van horizontale temperatuurverschillen, 
• het gecontroleerd afvoeren van vocht,
• het isoleren met dubbele schermen.

De vruchtgroente- en bladgroente-afdelingen (in totaal 
negen afdelingen) worden uitgerust met warmtemeters om 
energieverbruik te kunnen monitoren. Die meters kunnen 
via de klimaatcomputer worden uitgelezen. Per serreafde-
ling is het mogelijk een ingaande maximale buistempera-
tuur in te stellen, waardoor toepassing van laagwaardige 
warmte kan worden gedemonstreerd. 

De schermen worden niet alleen toegepast voor energiebe-
sparing, maar ook om de negatieve gevolgen van uitstra-
ling en koudeval te voorkomen. Ontvochtiging wordt ge-
regeld door droge lucht van boven het gesloten doek in de 
serre te brengen. Daarvoor worden Ventilation Jets toege-
past die met een inblaasventilator droge (en vaak koude) 
lucht van boven het scherm, via een verticale kanaalkoker, 
in de teeltruimte blaast. Met een verdeelventilator (onder 
het scherm) wordt die lucht vervolgens horizontaal en 
verticaal in de serre verdeeld. Uit proeven is gebleken dat 
met die methode een doelmatige ontvochtiging kan worden 
gerealiseerd met relatief lage investeringen en geringe 
operationele kosten. 

Door gebruik te maken van (dubbele) energieschermen en 
meer uren te schermen, is het warmteverlies uit de serre 
kleiner. Bij hogere isolatie door de dubbele schermen 
vragen de verdamping van het gewas en de vochtafvoer 
extra aandacht. Bij HNT wordt daarom gecontroleerd 
geventileerd bij een gesloten schermdoek. Onder zonnige 
omstandigheden worden het CO2- en vochtverlies beperkt 
door minder te ventileren. Door extra luchtbeweging in te 
zetten, met (recirculatie) ventilatoren, wordt het mi-
croklimaat gericht gestuurd en wordt een gelijkmatiger 
klimaat en een optimalere groei verkregen. 

Onderdeel van HNT is ook het begrenzen van de buistempe-
ratuur en het beperken van de minimumbuis. Temperatuur-
integratie helpt om het energieverbruik te verminderen. 

Daarnaast wordt niet meer belicht dan nodig is voor een 
goede plantbalans. De CO2-dosering blijft beperkt tot 
hetgeen de plant nodig heeft. Door de combinatie van 
alle maatregelen wordt tot slot gezorgd voor voldoende 
luchtbeweging rondom het gewas. Daarbij wordt de on-
nodige stimulans van de verdamping voorkomen, zodat 
energiebesparing gecombineerd wordt met een optimaal 
functionerend gewas.

5 Pesticidenopslaglokaal (POP)

Voor de opslag en voorbereiding van fytoproducten (ge-
wasbeschermingsmiddelen) wordt binnen de opslag- en 
sorteerruimte een aparte ruimte voorzien met geventi-
leerde afvoer en klimaatbeheersing van 0 °C tot +40 °C 
(max.). De afvoer van waswater dat verontreinigd is met 
gewasbeschermingsmiddelen uit die ruimte leidt naar 
de Fytobak (zie punt 6).

6 Fytobak 

Voor de verwerking van water dat verontreinigd is met 
gewasbeschermingsmiddelen wordt een Fytobak voor-
zien (hogere verwerkingscapaciteit dan biofilter) met 
bovengrondse opvangciterne van 5 m³. De Fytobak wordt 
op het maaiveld bij de teelttechnieken en wateropslag 
geplaatst. Het modulair opgebouwde biozuiveringssy-
steem voor reststromen met gewasbeschermingsmidde-
len is gebaseerd op binding, microbiologische afbraak 
en verdamping. 

De installatie bestaat uit een buffertank, een overdekt, 
gedraineerd substraatbed, een drain-pompput en een 
aansturing. Via een bodemvochtsensor worden de sub-
straatvochtigheid en de verdamping automatisch gere-
guleerd. De buffertank is opgebouwd uit een binnentank 
en een gesloten buitentank. Hij is ook voorzien van een 
afsluitbare behuizing. In de behuizing is de besturing 
gemonteerd. De capaciteit bedraagt 3000 liter/jaar met 
een buffertank van 3500 liter.

Annex Detaillering teelttechnieken per afdeling
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