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Wat wilde u altijd al 
over ErfGoed weten?



Waar gaat het om/wat maakt u gelukkig

1. Ondernemersdoelstellingen: rentabiliteit, 
continuïteit en zelfstandigheid

2. Meer opbrengsten / goede groei
a) betere en uniforme kwaliteit
b) minder uitval
c) snellere teelten

3. Minder kosten
a) energie
b) water en meststoffen
c) gewasbescherming

4. Voldoen aan wetgeving



Wie is ErfGoed

1. Bedrijf uit 1958: teelt, loonwerk en nu teeltvloer

2. Actief in ruim 25 landen

3. Leveren teeltvloeren met bijhorende watertechniek 
bij:
- veredelaar
- plantenkwekers
- telers

4. Maken het verschil met Mensen, Middelen en 
Materialen

5. Van plan tot gebruik: advies en tips

6. Innovatief (zie volgende sheet)

7. Zijn pas tevreden als klant dat is en blijft, samen 
sterk!



De ‘i’ van innovatie

Product ontwikkeling:

• Type doek inclusief 
vlamvertraging

• Prefab

• Beluchting

Marktontwikkeling:

• Landen

• Eigen locaties

Toepassingen:

• Vitaal uitgangsmateriaal

• Medicinale kruiden

• Grond gebonden teelten

• Plantopkweek



Werking van de ErfGoedVloer® I



Werking van de ErfGoedVloer® II



Werking van de ErfGoedVloer® III



Een echt gesloten systeem



Duurzaamheid

Hoe geven we invulling aan duurzaamheid:

a) Optimale groei
* minder gewasbescherming

* betere ruimtebenutting 
- vanwege minder uitval
- snellere teelten

b) Hergebruik water en meststoffen

c) Hergebruik materialen

d) Energie besparing



Rekenmodel

Effecten ErfGoedVloer: besparingen 

Onderdeel ErfGoed in geld opmerking

Energiekosten Ervaringen telers 20 % minder €                                    1,00 in overleg met klant aanpassen

Besparing arbeid Ervaringen telers 5 % minder €                                    0,05 in overleg met klant aanpassen

Gebruik water/meststoffen/gewasbescherming Ervaringen telers 20% minder €                                    0,14 in overleg met klant aanpassen

Totaal besparing €                                    1,19 

Effecten ErfGoedVloer:productie / kwaliteit

Onderdeel ErfGoed in geld opmerking

Meer planten per m2 Berekening (bron Delphy) 0,00 €                                       - min direct kosten plant (€ 0,72) **

Sneller telen Ervaringen telers 5 - 10 % €                                    8,86 min direct kosten plant (€ 0,72) **

Uitvalpercentage (3 % i.p.v. 6 %) Ervaringen telers 50% minder €                                    6,33 3 % van € 210,96

Kwaliteit: klasse I planten Ervaringen telers 50% meer €                                    1,05 1 % x 50 % van opbrengst plant

Totaal meeropbrengst productie en kwaliteit €                                  16,24 


