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Voorwoord 
 
Jaap van der Wel is een Nederlandse tuinbouwer met veel kennis en ervaring. In 2012 
kwam hij naar Bonaire om een tuinbouwbedrijf op te zetten. Hij is begonnen met het 
telen van groenten in de volle grond en sinds 2015 teelt hij ook sla op hydroponics. Hij 
heeft laten zien dat jaarronde teelt van sla op Bonaire mogelijk is. In 2018 zijn Jaap en 
zijn vrouw terug gegaan naar Nederland om meer tijd met hun familie door te kunnen 
brengen. 
 
Een doel van POP Bonaire is om kennis die is opgedaan in de landbouw beschikbaar 
te maken voor andere mensen die op Bonaire werken, nu of in de toekomst.   
 
Jaap van der Wel wilde hier graag aan meewerken, en heeft in vijf gesprekken en 
bedrijfsbezoeken alles verteld wat hij weet over hydroponics op Bonaire. POP Bonaire 
is hem hier zeer erkentelijk voor. 
 
Ter ondersteuning van dit handboek is een film gemaakt, die te vinden is op Youtube. 
Zoek op de woorden Hydroponics Sla Bonaire. 
 
Dit handboek is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toepassing van de informatie 
is op eigen risico. 
 
Samenstelling en redactie: Jan Jaap van Almenkerk en Maaike Smal van Wayaká 
Advies in opdracht van POP Bonaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaap van der Wel en zijn opvolger Ronald Hoyer  
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1. Inleiding  
 
Kropsla is moeilijk te telen op Bonaire. Er zijn veel rassen die door de hoge 
temperaturen snel gaan schieten. Zij vormen een dikke stengel, waardoor de krop de 
wenselijke vorm verliest maar ook de smaak van het blad bitterder wordt. 
 
Jaap van der Wel is in 2015 begonnen met het telen van kropsla op hydroponics. Na 
verschillende onderzoeken vond hij een sla ras dat goed te telen is in de Bonaireaanse 
omstandigheden. 
 

De sla wordt in bakken op tafels van 1,22 x 4,88 meter geteeld. In de bakken ligt zwart 
vijverfolie. De bakken worden bij de start van de teelt gevuld met WEB-drinkwater 
waaraan voedingsstoffen worden toegevoegd.  
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2. Productie 
 
Een kas van 10 bij 50 m met 32 tafels kan een productie geven van gemiddeld 800 
kroppen sla per week. Dit vraagt ongeveer 25 uur werk per week, verdeeld over 7 
dagen. 
 

In juni 2015 is gestart met de teelt van kropsla. Achteraf gezien was het eerste jaar het 
beste productiejaar, met kroppen van 200-220 gram. Na 1,5 jaar kregen de plantjes 
bruine wortels en werden slapper. Het gewicht van de kroppen werd 180 gram en zakte 
zelfs van 150 naar 120 gr. 
Het bleek dat bacteriën en schimmels als verticilium en pitium in het water zaten. Het 
was noodzakelijk om heel schoon te werken en bij het vernieuwen van het water de 
tafels en overige materialen te ontsmetten met chloor. Met de huidige aanpak zijn de 
kroppen weer 170 tot 180 gram. 
 
Een ander probleem bij de productie is de hoge watertemperatuur. Van juli tot 
september is het lastig, ’s middags is het te warm, dan is het overleven. Als de kroppen 
in die periode te klein zijn, doet men twee kroppen van 100 tot 120 gram samen in een 
zak. 
 
Het minimum voor de markt is 150 gram. Men verkoopt de sla voor $1 per krop, en ze 
worden bij de Van der Tweel verkocht voor $1,20 en bij de Warehouse voor $1,25. 
Men levert elke werkdag verse sla, en dat geeft krediet bij de supermarkten. 
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3. Zaden 
 
De teler heeft 20 rassen getest, en het enige ras dat het goed doet op Bonaire is Muir. 
De zaden kunnen worden besteld bij Johnny’s Seeds. Ze worden geleverd als 
gepelleerd zaad, dus met mest eromheen. De zaadjes zijn dan 0,5 cm. in doorsnee, 
waardoor ze gemakkelijker gezaaid kunnen worden. De zaden worden in de koeling 
bewaard. 
 
De zaden worden via email besteld bij 
Johnny’s Seeds, zij mailen een factuur, 
de teler maakt het geld over en de potjes 
worden via E-zone naar Bonaire 
gestuurd. 
Een potje met 5.000 zaadjes kost $45. 
Met 1 potje kan 1 maand worden 
gezaaid. Het zaad is maximaal 3 
maanden houdbaar, dus je kan niet veel 
in voorraad houden. Dit is een nadeel, 
want de zaden zijn momenteel (maart 
2018) niet leverbaar. Johnny Seeds kan 
pas in oktober weer leveren. 
 
Een alternatief is Tropicana van Johnny 
Seeds. Deze worden minder groot. De teler heeft deze in twee kleuren besteld: groen 
en paars, en stopt beide zaadjes samen in 1 potje. Ze worden samen verpakt en 
verkocht. 
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4. Teelt 
 
Sla groeit in 6 weken. De eerste twee weken in zaai-trays en in de babykamer. Daarna 
worden ze naar de grote tafels verplaatst. Er zijn 32 tafels, in 4 rijen van 8. Het 
waterverbruik is ongeveer 4 liter per teelt per plant. 
 
De teelt ziet er als volgt uit: 
 
Week 1: zaaien  
 

 Gepilleerd zaad zaaien op een tray in pluggen.  

 Zaaien gebeurt 4x per week in 200 pluggen per keer. 

 Vervolgens 48 uur in de koeling op 20 graden Celsius 
houden. Af en toe nevelen, hierdoor krijg je betere 
kieming. 

 Daarna uit de koeling halen en 2 dagen in de schaduw 
van het afdak, daarna 3 dagen onder zwart 
schaduwgaas van 50%.  

 Meerdere keren per dag voorzichtig water geven met 
een zachte spuitkop.  
 

Week 2: oppotten in de ‘babykamer’ 
 

 Zet de tray op het spijkerbed, duw het naar beneden, 
waardoor de pluggen makkelijk los komen. Deze plug met 
wat hydrokorrels (klei) in een potje doen. 

 De potjes in de hydroteelttafel in de babykamer zetten. Deze 
tafels worden 1 x per 2 maanden geleegd, schoongemaakt 
en ververst. Op dat moment wordt de voeding toegevoegd.  

 Deze tafels bevatten meer plantgaten. Dit is om ruimte te 
besparen. 

 Ook staan deze tafels meer in de schaduw (50%) om de jonge planten te 
beschermen. Hier gaan ze blad vormen. 
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Week 3: naar hydroponics teelttafels 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Week 4 & 5: plantjes groeien 

 
Week 6: oogsten 
 

 De te oogsten sla wordt ’s morgens besproeid met water, zodat de kroppen langer 
vers blijven in de winkel. 

 Elke week worden 800 plantjes gezaaid en 800 geoogst. De tafels waar de planten 
zijn geoogst worden schoongemaakt en daar worden dan de plantjes uit de baby-
kamer in gezet. 
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5. Bemesting  
 
Een mengsel van drie meststoffen wordt 
toegevoegd aan het water als voeding voor 
de planten: 
A: Polyfeed pavane €50/25 kg. 
B: Kalksalpeter = N, €10/25 kg. 
C: Bitterzout, €20/25 kg. 
 
Deze meststoffen kunnen op pallets worden 
besteld bij Brinkman of Hortikoop in 
Nederland.  
 
Toepassing: 
Als de tafel bijna gevuld is met water, wordt de 500 gr. A, 500 gr. B en 250 gr. C een 
voor een opgelost in een kom met water en goed gemengd met het water in de tafel.  
 
Previcure energy 
Elke woensdag worden de 8 tafels die de week daarvoor van maandag tot donderdag 
gevuld zijn met nieuwe plantjes behandeld met previcure energy. Dit is een wortel- en 
groeibevorderaar. 
De plantjes op deze tafels staan dan dus tussen de 5 en 9 dagen op hun definitieve 
plek. Bij elke tafel wordt 1 bekertje water met 10 cc previcure energy in het vakje met 
de beluchting gegooid. Prijs per liter is ongeveer €100.  
 
pH 
De pH van het WEB-drinkwater is hoog. Het moet worden verlaagd van 8 naar 5,5 
door 150 cc salpeterzuur toe te voegen. Dit is voor alle groenten van belang, de 
voedingsstoffen worden dan beter opgenomen. Gedurende de groei neemt de pH 
langzaam toe, dit is geen probleem. 
 
Zoutgehalte 
De EC van het water wordt 1,8 na toevoeging van de voedingsstoffen.  
EC optimaal: 1,8. Maximaal 2 en minimaal 1,3.  
EC blijft normaal gesproken hetzelfde. Bij regen zal de EC door regenwater dat in de 
tafels loopt dalen.  
 
Regenwater  
Bij >20 mm neerslag stijgt het water in de tafels met meer dan 2 cm. De luchtwortels 
van de plantjes komen dan in het water te hangen, en ‘verdrinken’. Dit is niet goed 
voor de plantjes. Daarom moet men het water deels uit de tafels laten lopen tot het 
weer op het oude niveau is. 
Het is hierbij niet nodig nieuwe meststoffen toe te voegen. Ook de EC hoeft niet te 
worden aangepast. 
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6. Beluchting 
 

Beluchting brengt  het water in beweging  en 
voegt zuurstof toe aan het water. Hierdoor is er 
minder bacterie-groei en betere wortelgroei. 
Er worden twee vijverbeluchtingspompen 
gebruikt van het merk Hozelock cypro. 
Capaciteit 9.000 liter/uur. 
Er komen twee hoofdslangen (4 mm.) uit de 
pomp die bovenlangs rondlopen en 16 tafels 
beluchten. De hoofdslangen komen bij elkaar, 
zodat de druk overal hetzelfde is. De slangen 
richting de tafels zitten met koppelstukjes aan 
een hoofdslang.  Deze slangetjes worden in het midden van elke tafel naast een plantje 
in het water gehangen. 
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7. Ziekten en plagen 
 
Er zijn veel schadelijke insecten op Bonaire. Daarom zijn de kassen gebouwd met 
schaduwgaas.  
 
Ondanks het gebruik van dit gaas, kunnen er insecten binnen komen zoals de 
Californische trips en wolluis. Als de planten worden geïnfecteerd, is de sla niet meer 
eetbaar. 
 
De sla-plantjes worden tijdens de groei twee keer behandeld met een organisch 
bestrijdingsmiddel, namelijk na 1 week en na 2 weken op de grote teelttafels.  
 
Op dit bestrijdingsmiddel is een veiligheidstermijn van 7 dagen van toepassing. Dat wil 
zeggen dat behandelde groenten pas na 7 dagen geoogst mogen worden. Op dit 
bedrijf wordt een veiligheidstermijn van 15 dagen aangehouden, dus alle mogelijke 
resten zijn afgebroken wanneer de sla geoogst wordt.  
 

8. Schoonmaken na de teelt 
 
De sla-planten staan 4 weken in de teelttafels. Na de oogst laat men het water 
weglopen naar een opvangtank, waarna het hergebruikt wordt voor gemengde sla in 
de volle grond. De tafel wordt schoongemaakt en daarna direct weer gevuld. De tafels 
staan dus nog geen dag leeg.  
 
Water vervangen: 
700 liter nieuw leidingwater toevoegen per teelttafel. Zodra het water met de slang in 
de tafel gaat, wordt 70 cc chloor toegevoegd, zodat het goed mengt met het water en 
overal in de tafel komt. 
 
Potjes en korreltjes schoonmaken: 
5 minuten dompelen in een bak met 40 l. water en 1 l. chloor. 
Daarna spoelen in een schone bak met water. 
 
Het chloor doodt de schimmels, en bij 30 oC vervliegt het chloor na 1 dag. 
 
Restwater na teelt 
Meestal is rond de 350 liter water over na een teelt. Dit wordt afgevoerd en 
opgevangen in een tank. Dit water wordt in een andere kas gebruikt om mix sla te 
irrigeren in de volle grond. 
 

 

\ 
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9. Materialen 
 
Materialen voor 1 tafel 

 
 
Het tafelblad bestaat uit twee hardboard platen van 1,22 bij 2,44 m. Het tafelblad wordt 
dus 1,22 bij 4,88 m. 
De onderbouw van de tafel onder de hardboard 
platen bestaat uit: 

 Drie 5 m. lange houten balken van 9 bij 3,8 cm. 

 Drie staanders:  
o 6 pootjes van 80 cm met dikte 9 bij 3,8 

cm.  
o ter versterking 3x een dwarsbalk van 

1,22 lang en 9 bij 3,8 cm. 
o 2 schoren van 1,15 lang en 5 bij 5 cm. 

op de buitenste staanders voor de 
stabiliteit, deze worden gelijmd.  

o Aan de buitenkant zit een extra schoor, 
zie foto. 
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Bakken op de tafel: 
De randen worden gevormd door 
rechtopstaande planken op het 
tafelblad te monteren:   

 2 rechtopstaande planken van 5 m. 
lang en 14 bij 2,5 cm. 

 2 rechtopstaande planken van 1,22 
m. en 14 bij 2,5 cm. 

 Hierin wordt wordt vijverfolie gelegd. 
Dit wordt niet vastgemaakt. In de 
hoeken moet het zo gevouwen 
worden dat er zo min mogelijk naden 
zijn. Het folie is 2 m. breed.  

 Per tafel een aanrecht afvoer 
monteren en vast lijmen.  

 
Kunststof platen met plantgaten: 
Deze platen zijn 1,22 bij 2,44 m. In de platen worden gaten gemaakt voor de planten. 

 Per plaat 10 x 5 gaten, totaal 50. Gaten van 4,7 cm. in doorsnee.  

 Afstand tussen de gaten in de rij en tussen de rijen: 20 cm.  

 Afstand vanaf de randen: korte rand 8,7 cm. en lange rand 7,2 cm. 

 Onder de kunststof platen zitten een aantal houten pootjes zodat het niet doorzakt 
en plastic handvatten om de platen op te kunnen tillen. 
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5 

Babytafel 
Platen van 122 cm bij 49,5 cm. 5 x 12 gaten per plaat, dus in totaal 60. 
In totaal 14 platen van 49,5 cm. Hier kunnen 840 plantjes in opgekweekt worden. 
Schema van de gaten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overige materialen 

 Pluggen: gelijmd kokos met veen, 1,5 cm. 220/tray. Te bestellen bij 
www.quickplug.eu Growing systems. 

 Potjes, korrels en bestrijdingsmiddelen: Brinkman of Hortikoop in Nederland   
 
Koelcel 
De koelcel is tweedehands aangeschaft, de motor werkte niet meer. Jaap heeft er een 
airco in geplaatst. Deze draait 24 uur per dag. Electriciteitskosten ongeveer 
$250/maand. 
In de voorkant van de koelcel is het 20 oC en in de achterkant 15 oC. 
De koelcel is nodig om de pluggen met de sla-zaadjes 48 uur op 20 oC te houden. 
Hierdoor kiemen de plantjes beter. 
In de koelcel kunnen de zaden ook langer worden bewaard.  
In het deel dat 15 oC is, kunnen geoogste groenten tijdelijk opgeslagen worden. 
Kousenband maximaal 3 dagen en sla maximaal 1 dag.  
 
  

1 – afstand: 4,7 cm 

2 – afstand: 4 cm (buitenkant, bij rand) 

3 – afstand: 3,7 cm  

4 – afstand: 5,2 cm 

5 – afstand: 2,3 cm (binnenkant) 4 

2 

3 
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Schaduwgaas 
Bij deze kas wordt schaduwgaat gebruikt, dit geeft 50% schaduw. Dit is o.a. geschikt 
voor sla, paksoi, kousenband. 
Voor de babykamer wordt een extra laag schaduwgaas gebruikt. 
 
Aanschaffen bij Agrimat in Nederland. Bij aankoop vermelden in welk klimaat je het 
gaat gebruiken in verband met de UV-bestendigheid van het gaas. 
 
Investeringen 
Tafels $10.000 
Kas $10.000 (10 m bij 50 m., 3,40 m. hoog.) 
Egaliseren/schoonmaken terrein $1000 
Schaduwgaas $1.400 (overtrek kas is 700 m2) 
 

10. Andere teelten 
 
Paksoi is een goed alternatief, het groeit in 6 weken tot een mooie krop. Paksoi heeft 
dezelfde levenscyclus als sla. Een krop weegt ongeveer 200 gram. 
De markt is klein vanwege import uit de VS, afzet nu maximaal 100 kroppen per week.  
Idee: met de overheid afspreken dat paksoi niet meer geïmporteerd mag worden, dan 
is er een afzet van 300-400 kroppen per week mogelijk. 
 
Een andere mogelijkheid is Romaine sla. Er is ervaring met de grote varieteit, maar 
het hart verbrandt snel. Mogelijk beter met een kleinere varieteit romaine sla. Dit moet 
onderzocht worden. 
 
Basilicum en munt zijn goed te telen op de hydroponics. Tayerblad groeit ook goed op 
hydroponics. Deze laatste moeten op tijd geoogst worden, want als de bladen te groot 
worden zijn ze niet meer lekker. 
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11. Tot slot 
 
Jaap van der Wel gaf het volgende advies mee: 
 
Voor het telen van groenten heb je toewijding en aandacht nodig. Ook in het weekend 
moet je even gaan kijken bij de plantjes, want er kunnen altijd verrassingen optreden.  
 
Als er iets niet goed gaat, moet je er in duiken om een oplossing te vinden. In 
Nederland is het de gewoonte om bij de je collega’s (ofwel je concurrenten) om advies 
te vragen. Dit heeft de Nederlandse tuinbouw groot gemaakt. 
 
Dus tuinders, wees open met je kennis, je kan elkaar helpen en wordt er samen sterker 
van. 
 

 
Jaap en Anneke van der Wel 

 


