
  

 

nog andere manieren om dit te doen. De plastiek kan relatief gemak-

kelijk omhoog geschoven worden als er moet verlucht worden of als 

de temperatuur tijdelijk te hoog oploopt. Het uiteinde van het afdek-

kingsmateriaal werd aan een grondanker bevestigd zodat er genoeg 

spanning gecreëerd werd. De agryldoek lag vast met zandzakken en 

ook hier werden de uiteindes aan een grondanker vastgemaakt. Bij 

deze constructie was het niet nodig om touwen te gebruiken. Alle 

constructies overleefden vlotjes de voorjaarswind. 

 

Beste afdekkingskeuze afhankelijk van type voorjaar 

De atypische warme en winderige weersomstandigheden van dit 

voorjaar zorgden voor een interessante vervroegingsproef. Aan de 

andere kant kenden we ook koude nachten met vriestemperaturen 

aan de grond in combinatie met een striemende noordoostenwind.  

Reeds net na plant kenden we zeer warme temperaturen met geme-

ten maximum temperaturen rond 50° C in bepaalde tunnels. Hierdoor 

bleek de weggroei van de net geplante courgettes moeilijker dan ver-

wacht. Zeker in de minitunnels waar de temperatuur zeer hoog op-

liep, was dit een probleem en was er ook lichte verbranding te zien op 

de bladeren. De minitunnels afgedekt met gaatjesfolie en agryl had-

den hier duidelijk een voordeel ten opzichte van de tunnels waar het 

te heet werd en de tunnels waar de wind te veel een rol kon spelen. 

De weggroei was in deze tunnels dan ook het beste.  

Voor de vervroeging van courgette op kleinschalige of korte keten 

bedrijven blijken zowel ijzeren bogen als bogen uit druk pvc geschikt 

voor de bouw van minitunnels. Welk type afdekmateriaal meest ge-

schikt is, is sterk afhankelijk van het type voorjaar, maar zowel plas-

tiek, gaatjesfolie als agryldoek bieden perspectief voor oogstvervroe-

ging. Bestuiving blijft een heikel punt bij vervroeging van courgette, 

maar vertoont weinig verschillen tussen verschillende types minitun-

nel. Een stevige ijzeren minitunnel kan net terugverdiend worden op 

één jaar tijd indien de gerealiseerde meeropbrengst voldoende groot 

is. 

In een proef met minitunnels courgette werd nagegaan welk type 

minitunnel het meest geschikt is om een courgetteteelt te vervroegen 

in het voorjaar. Bijkomend werd nagegaan of de extra materiaal- en 

arbeidskost van dergelijke minitunnels opweegt tegen de gerealiseer-

de meeropbrengst. Courgettes van het ras Tosca werden op 3 april 

2020 geplant op zwarte plastiek ruggen met een plantafstand van 75 

cm in de rij. De tussenafstand tussen de rijen was 3 meter, dit om 

invloeden van de verschillende minitunnels op elkaar zoveel mogelijk 

te beperken. De verschillende types minitunnels (zie tabel 1) werden 

geplaatst op 3 april, vlak na plant. De tussenafstand tussen 2 bogen 

van de minitunnels bedroeg 2 meter. Op 15 mei 2020 werden alle 

minitunnels weggenomen. De oogst begon op 12 mei en werd opge-

volgd tot 26 juni 2020. 

 

Zowel ijzeren bogen als bogen uit druk pvc voldoen 

De ijzeren bogen zijn de beste keuze en kunnen jaar na jaar opnieuw 

gebruikt worden. Wil je hier niet direct in investeren en eerst een test 

doen, dan zijn de druk pvc-buizen van 20 mm in combinatie met 2 

stukken betonijzer die als kruis aan elkaar gelast zijn een goed alterna-

tief. De pvc buizen schuiven dan over het verticaal gedeelte en het 

touw om de plastiek vast te houden kan bevestigd worden aan het 

horizontaal stuk. Nadeel van de pvc buizen is dat de plastiek gemakke-

lijk naar beneden schuift als je de tunnel halfopen wil zetten. Kies voor 

druk pvc buizen want enkel deze zijn sterk genoeg. Eerdere proeven 

toonden aan dat elektriciteitsbuizen veel gevoeliger zijn aan breken of 

knikken door de wind dan de druk pvc buizen. 

De touwen werden in kruisverband over de plastiek gelegd en zo van 

boog naar boog bevestigd. Dit is een snelle manier, maar er zijn zeker 
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Tabel 1 : Overzicht van de gebruikte materialen bij de verschillende types minitunnel. Temperatuur (T) en relatieve voch-

tigheid (RH) (gemeten net boven de zwarte mulchfolie) werden opgevolgd van 6 april 2020 tot 15 mei 2020. 



  

 

gaatjesfolie. Deze tunneltjes gaven de hoogste productie met het 

laagste aandeel niet marktbare vruchten. 

 

Moeilijke bestuiving 

Bestuiving blijft een heikel punt bij vervroeging in courgettes. Een 

gebrek aan voldoende mannelijke bloemen en voldoende bestuivers 

in het vroege voorjaar zorgen typisch voor een groot aandeel mis-

vormde vruchten aan het begin van de oogst. Bij gesloten tunnels is er 

ook moeilijker bestuiving mogelijk aangezien bijen en hommels niet in 

de tunnels kunnen. De tunnels zijn ook te klein om een hommelnestje 

in te plaatsen en ook de temperaturen lopen er iets te hoog op voor 

hommels. Door de koudere week rond de ijsheiligen werd ook nog 

geopteerd om de tunnels nog afgedekt te houden waardoor een deel 

van de eerste bloei moeilijk kon bestoven worden. Maar ook bij de 

tunnels die halfopen of volledig open bleven, zagen we dat er nog te 

weinig hommels of bijen aanwezig waren om de bloemen te bestui-

ven. Het koudere weer in combinatie met de gure noordoostenwind 

zorgde voor weinig bestuivers. De planten waren er klaar voor maar 

de bestuivers lieten het op dat moment afweten. Veel vruchten waren 

in het begin van de oogst dan ook misvormd. 

 

Grootste meeropbrengst bij gebruik gaatjesfolie 

Op 29 april werd de eerste bloei vastgesteld in de tunnels met plastiek 

die dicht bleven en in de tunnels met gaatjesfolie en agryldoek. De 

eerste oogst vond plaats op 12 mei in dezelfde tunnels. Pas 10 dagen 

later kon gestart worden met oogsten in de courgettes zonder mini-

tunnel. De courgettes geoogst in de tunnel met doorzichtige land-

bouwfolie waar bladverbranding werd vastgesteld, waren veelal mis-

vormd. Deze courgettes bleven lange tijd korter en dikker te zijn en 

dus onverkoopbaar. 

De opbrengstgegevens tonen de duidelijkste vervroeging van markt-

bare vruchten wanneer gaatjesfolie of agryldoek gebruikt wordt 

(figuur 1). Het atypische voorjaar speelt hier ongetwijfeld een rol in. 

Daar waar plastiek het voordeel kan hebben om sneller op te warmen, 

bleek dit jaar een minder groot voordeel omdat het klimaat te ex-

treem werd onder tunnels met plastiek folie. Na enkele weken oogst 

zagen we ook dat de plastiek tunnels die continu geheel of gedeelte-

Bij een normaler voorjaar zou het logischer zijn dat plastiek de voor-

keur krijgt. Let wel op met gewone doorzichtige landbouwfolie want 

hier zagen we dat de relatieve vochtigheid hoger opliep (tabel 1). 

Vermoedelijk zorgde deze hogere relatieve vochtigheid in combinatie 

met het openen en sluiten van de plastiek bij te hoge dagtempera-

turen voor verbranding op de bladeren en misvormde vruchten bij 

oogst. Bij de doorzichtige naturel plastiek bleef de relatieve vochtig-

heid lager en zagen we dit niet. 

In de minitunnels die bedekt waren met doorzichtige plastiek en niet 

geopend werden, liep de temperatuur duidelijk het hoogst op. Hierbij 

dient wel opgemerkt te worden dat deze tunneltjes op extreem war-

me dagen toch aan de luwzijde opengezet zijn omdat de groei anders 

te veel geremd zou worden. Dit was als alternatief voor het maken 

van sneden voor ventilatie, wat ervoor zorgt dat je de plastiek slechts 

eenmalig kan gebruiken.  

De temperatuurverschillen tussen de verschillende objecten bleek 

logisch te zijn. In de gesloten koepels liep de temperatuur het hoogst 

op. Gaatjesfolie en agryl warmen de tunnel ook goed op, maar minder 

sterk dan de plastiek. Eén of twee zijdes open houden warmt minder 

op en heeft dus in deze omstandigheden iets minder meerwaarde 

naar vervroeging in courgettes toe. 

De gemeten minimumtemperaturen liggen allemaal vrij dicht bij el-

kaar. Het verschil tussen de objecten leunt dicht aan bij de meetnauw-

keurigheid van de sensoren dus daarom is het moeilijker om hier dui-

delijke conclusies over te trekken. Op momenten dat nachtvorst voor-

speld werd, is er ook agryldoek gelegd over het object zonder mini-

tunnels om de planten te beschermen. Dit verklaart waarom het niet 

duidelijk kouder is in het object zonder minitunnel. Wel konden dui-

delijk vorstplekken waargenomen worden op de bladeren die in con-

tact waren gekomen met de vliesdoek die bij nachtvorst over de cour-

gettes werd gedrapeerd. 

De relatieve vochtigheid liep hoogst op in de tunnel die dicht bleef en 

afgedekt was met landbouwfolie. In deze tunnel waren de courgettes 

ook duidelijk minder van kwaliteit en was het aandeel niet marktbare 

productie het grootst (tabel 3). Verder was de relatieve vochtigheid in 

alle types koepel lager dan de vochtigheid buiten. De laagste waarden 

voor relatieve vochtigheid werden gemeten in de koepels bedekt met 

Figuur 1: Cumulatieve marktbare opbrengst in ton/ha 



  

 

De kostprijs van de minitunnel omvat enerzijds de materiaalkost en 

anderzijds de extra arbeid die nodig is voor het plaatsen van de tun-

nels. Tabel 3 geeft een overzicht van de benodigde hoeveelheid mate-

riaal voor de bouw van 1 minitunnel met een lengte van 33m en een 

breedte van 1m. De benodigde oppervlakte van de afdekmaterialen 

verschilt per tunnel doordat niet alle materialen beschikbaar zijn in 

een breedte van 3m (= de ideale breedte die nodig is voor een boog 

van 75 cm hoog en 1m breed te overkappen). De extra arbeid die 

nodig is voor het opzetten van de constructies werd geschat op 2,5 u 

voor per koepel, wat ruim gerekend is en zeker sneller kan naarmate 

meer ervaring opgebouwd wordt. In praktijk zal dit ook variëren 

afhankelijk van het type constructie. Zo laat agryldoek vastgelegd met 

zandzakken zich het vlotst leggen, terwijl het overspannen van plas-

tiek met de touwen iets meer tijd vraagt. Deze arbeid werd gerekend 

aan 13€/u in de veronderstelling dat dit werk door seizoensarbeiders 

kan uitgevoerd worden. 

Uit de berekening van de constructies opgenomen in deze proef bleek 

dat de meeropbrengst gerealiseerd in de minitunnel met gaatjesplas-

tiek net voldoende is om de kostprijs van een degelijke minitunnel 

met ijzeren bogen te dekken vanaf jaar 1 (tabel 4).  

lijk open stonden aan een inhaalmanoeuvre qua opbrengst bezig wa-

ren. Marktbare opbrengsten van de courgettes zonder minitunnel en 

van de planten met bladverbranding (object 4) lagen van in het begin 

duidelijk een heel stuk lager en haalden dit niet meer in naarmate het 

seizoen vorderde. 

De courgettes onder de minitunnel met gaatjesfolie haalden bij het 

einde van de proef de hoogste marktbare productie. Opvallend was 

ook dat het aandeel niet marktbare vruchten het laagst lag bij deze 

minitunnel.  

 

Ijzeren minitunnel met gaatjesfolie terugverdiend in 1 jaar 

Of het financieel interessant is om courgettes te vervroegen met mini-

tunnels is afhankelijk van de verkoopprijs van de courgettes en van de 

kostprijs van de minitunnel. In de berekening werd uitgegaan van 

rechtstreekse verkoop aan de consument (bv via korte keten). De 

verkoopprijs werd berekend door de verkoopprijs aan groothandel of 

veiling per week te vermenigvuldigen met 1,59, zijnde de marge van 

de winkelier. Op die manier werd een richtprijs van 2,95 €/kg beko-

men voor verkoop in week 20 tot week 25 (midden mei tot midden 

juni) en 2,23 €/kg voor week 26. 

Tabel 2: Productiecijfers van de verschillende minitunnels. 

Kostprijs minitun-
nel 

Naturel plas-
tiek 

Gaatjesfo-
lie 

Agryl-
doek 

Ijzeren bogen 153,28 140,08 154,29 

PVC bogen 91,48 78,28 92,49 

Tabel 5: Totaalprijs van een minitunnel van 1 m breed en 33 m lang bij samenstelling uit verschillende materialen. 

Tabel 4: Overzicht van de kosten en opbrengsten voor de verschillende types minitunnels. 

Tabel 3: Overzicht van verschillende materialen en hun kostprijs voor een minitunnel van 1 m breed en 33 m lang. 

Object Materiaalkost koepel 
(€) 

Arbeidskost koepel 
(€) 

Opbrengst koepel 
(€) 

Balans 
(€) 

Plastic luwzijde open 153,28 32,5 832,19 646,41 

Plastic twee zijdes open 153,28 32,5 791,84 606,06 

Plastic dicht 153,28 32,5 879,34 693,56 

Landbouwfolie dicht 91,48 32,5 606,30 482,32 

Gaatjesfolie 140,08 32,5 895,95 723,37 

Agryldoek 154,29 32,5 835,95 649,16 

Geen minitunnel 0 0 696,82 696,82 

  Ijzeren bogen PVC bogen Touw 
Beton 
ijzer 

Zandzak Naturel plastiek 
Agryl 
doek 

Gaatjes 
plastiek 

Benodigde hoeveelheid 16 stuks 16 stuks 80 m 26 m 30 stuks 132 m² 139 m² 132 m² 

Prijs per eenheid 7 €/boog 2 €/boog 0,12 €/m 0,7 €/m 0,9 €/stuk 0,24 €/m² 0,11 €/m² 0,14 €/m² 

Totaalprijs (€) 112 32 9,60 18,20 27 31,68 15,29 18,48 



  

 

vens in tabel 4. 

 

Bij hergebruik van de materialen kan de kostprijs van ijzeren minitun-

nels makkelijk terugverdiend worden in twee jaar, behalve in object 4 

waar de opbrengst te laag lag. Wil je de kosten voor ijzeren bogen nog 

niet meteen maken en kies je ervoor om te werken met druk pvc bo-

gen, dan zal de materiaalkost een stuk lager liggen en kan de materi-

aalkost terugverdiend worden in één jaar in zo goed als alle minitun-

nels. Om zelf aan de slag te gaan met een berekening die relevant is 

voor jouw bedrijf wordt in tabel 5 een overzicht gegeven van richtprij-

zen van de verschillende tunnelconstructies, uitgaande van de gege-
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