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Glasgroenten in België
Totale areaal glasgroenten = 2192 ha (raming 2020), vooral in Vlaanderen, 
waarvan
 560 ha kropsla 
 290 ha alternatieve slasoorten
 575 ha jaarrond tomatenteelt



Uitdagingen voor de sector

Verdere verstedelijking brengt druk op open 
ruimte
Landbouw, natuur, recreatie en steden zijn in 

competitie

Beleid streeft ernaar open ruimte te vrijwaren
=> Moelijker om bestaande glastuinbouw uit te 
breiden of nieuwe serres te plaatsen



Uitdagingen

Energiekosten vormen een 
belangrijk aandeel in het totaal 
productiekosten



Kans voor verticale glastuinbouw

• Optimaal gebruik van de ruimte door in de hoogte in meerdere 
lagen te telen in de serre

=> per bijkomende laag vergroot het teeltoppervlak

• Slim omgaan met resources (energie, water,…)



Stadstuinbouw– Dakserre Agrotopia – Vertical farming

www.inagro.be/agrotopia Twitter: @InAgrotopia LinkedIn: InAgrotopia



+/- 6000 m2 cultivation areaAgrotopia rooftop greenhouse

5 compartments
hydroculture leafy
vegetables (NFT, DFT)

Indoor multilayer
farming

High vertical
greenhouse 12m 
column height

5 compartments fruit 
vegetables on 
substrate (tomatoes, 
cucumber)



• 12 m poothoogte, bedekt met 2 Venlo-kappen elk 4,00 m breedte (totaal 8m). 
• De lengte van de kappen bedraagt 42,00 m. In de lengte wordt de serre echter door een glazen 

tussenwand verdeeld in twee ruimtes, "afdelingen" genoemd, van elk 21,00 x 8,00 m.  
• Serrewanden in gewoon gehard glas, met uitzondering van onderste helft van de oostelijke gevel
• Betonvloer als ondergrond. Mangaten regenwatersilo's  aanwezig in de vloer (zie plan) 
• Draagkracht van de vloer: 2000 kg/m² 
• Ophanging aan serre niet mogelijk, stabiliseren wel. Bevestigingen aan de kolommen (boringen na 

de galvanisatie van het staal) zijn steeds te beschermen tegen corrosie.



Bestaande systemen niet zomaar implementeerbaar



Aandachtspunten voor de installatie

• Performantie van de mechatronica: Robuustheid

• Impact op arbeid en economische kost



Aandachtspunten voor de installatie

• Productiviteit van het gewas: 
Optimaal gebruik van licht en klimaat => randeffecten en verticale gradiënten

Toekomstig onderzoek Inagro: optimalisatie teeltmethode + verdere verfijning installatie



Timing

• Oplevering serre mei 2021
• Plaatsing installaties klaar tegen half augustus



ine.pertry@inagro.be


