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Achtergrond
Luc Coghe en zijn echtgenote Greet Biesbrouck komen 
oorspronkelijk uit Ardooie, Vlaams België. Daar hebben 
zij een kwekerij met een omvang van 2,7 hectare. Op 
zoek naar schaalvergroting vonden zij een geschikt 
perceel in Wallonië en bouwden daar enkele jaren 
geleden een nieuwe kas van 7 hectare. Luc heeft de 
dagelijkse leiding over de nieuwe kwekerij, terwijl Greet 
op de oorspronkelijke kwekerij de scepter zwaait.  Dat 
het bedrijf is aangesloten bij de Belgische 
telersvereniging Tomabel zegt veel over deze telers. 
Tomabel is een kwaliteitslabel dat ontstond als 
tegenreactie op bulkproducten. De familie Coghe teelt 
bijzondere rassen als de kleine losse vleestomaat 
Kanavaro, de ronde trostomaat Plaisance en de 
troscocktail tomaat Brioso. Kwaliteit en smaak staan 
hoog in het vaandel. 

De uitdaging
Bij de nieuwbouw in 2010 heeft Coghe 2,6 hectare van 
zijn nieuwe kas uitgerust met een SON-T systeem, met 
een lichtintensiteit van 170 µmol/m2/s. Aanleiding 

daartoe was een betere arbeidsverdeling en een beter 
rendement door productie in de winterperiode. In 2014 
kwam Luc tot de conclusie dat hij het belichte deel van 
zijn bedrijf wilde uitbreiden, om het rendement te 
verhogen. Samen met zijn voorlichter werkte hij twee 
opties uit: een extra afdeling van 2 hectare belichte 
teelt met SON-T of LED tussenbelichting ophangen in 
de bestaande belichte afdeling. Luc nam daarom een 
kijkje bij zijn Nederlandse collega’s Jami in 
Bergschenhoek (grove trostomaten) en Wim Peters in 
Someren (pruimtomaten en Tasty Tom). “Zij waren 
overtuigd van de voordelen van tussenbelichting. We 
hebben berekend dat de investering verantwoord was”, 
vertelt Coghe. Hij besloot om in LED’s te investeren. 

De oplossing
In oktober 2014 heeft de tomatenteler 6.600 Philips 
GreenPower LED interlighting modules laten installeren. 
Deze enkele rij met een capaciteit van 55 µmol/m2/s hangt 
ter hoogte van de vierde tros. In de beginfase worden de 
modules elke week omhoog geschoven, met de groei van 

Wij stellen hoge eisen aan rassen, presentatie, voeding, 

snoeistrategie en plantafstand. Daarmee kunnen wij de 
kwaliteit van onze tomaten optimaliseren.”

Luc Coghe, eigenaar Greet Biesbrouck BVBA



de planten mee.  
SON-T lampen zijn uitermate geschikt voor belichting in 
najaar, winter en voorjaar. Rond 1 april stopt het SON-T 
belichtingsseizoen, vanwege de stralingswarmte die de 
lampen afgeven. Met de LED’s kan Coghe langer doorgaan 
met belichten. In het seizoen 2014-15 belichtte hij tot 1 april 
met SON-T en LED’s. Met alleen de LED’s kon hij doorgaan 
tot 1 mei. Na die datum heeft hij de modules nog 
regelmatig gebruikt van zonsopgang tot het moment dat 
een instralingsniveau van buiten van circa 250 watt werd 
bereikt. De tomatenteler heeft in eerste instantie niet veel 
veranderd aan zijn manier van telen. Hij koos bijvoorbeeld 
voor dezelfde plantafstand en hetzelfde 
temperatuurregime. Toch moest hij al op de nieuwe 
omstandigheden inspelen, zoals inzetten van meer 
buiswarmte. Voor seizoen 2015-16 heeft hij gekozen voor 
een vroegere plantdatum en een dichtere plantafstand, om 
zo een iets generatieve teeltlijn aan te houden. 

Voordelen
Luc is onder de indruk van de eerste resultaten met LED 
tussenlicht. “De kwaliteit van de vruchten is 
indrukwekkend”, meent hij. “De tomaten zijn uniformer, de 
groene delen zijn zwaarder, maar het meest opvallende is 
de smaak die duidelijk beter is.” Dit geldt voor alle drie de 
rassen. Ook blijkt dat de oogst regelmatiger is dan 
voorheen. Tot week twintig behaalde de teler een 
meerproductie van 8 kg/m2 ten opzichte van de belichte 
teelt met uitsluitend SON-T. Dat komt overeen met een 
productiestijging van 20%. Deze voorsprong heeft hij tot 
het einde van de teelt kunnen behouden. “Liefst wil ik de 
productie nog meer verhogen, maar ik verwacht dat we 
daar nog één of meer jaren ervaring voor nodig hebben. 
We willen ons extra profileren in kwaliteit en hopen dat 
daar een kleine meerprijs tegenover staat”, besluit hij. 

Met de LED’s hebben we veel langer 
kunnen belichten, zelfs gedurende 
de zomer.”
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