
 
 
 
 
 

Aanleiding hiervoor is de steeds groter wordende vakmaten van kassen waardoor de 
overspanning van de goot ook groter wordt.  

De gepatenteerde W-goot is een teeltgoot die 
ontwikkeld is door Lek installatietechniek en 
W.D. Products. 
 
De nieuwe teeltgoot heeft een hoogte van circa 
100 mm en wordt voorzien van een deksel. Het 
deksel wordt middels een machine op de goot 
bevestigd waardoor een hoge starheid wordt 
gecreëerd. Het deksel wordt verdiept op de goot 
geplaatst en wordt aan beide zijden voorzien van 
sleufgaten ten behoeve van de afvoer van het 
drainwater. 
 
De belangrijkste kenmerken en voordelen van deze W-goot zijn: 

• Overspanning van 5,40 meter met een minimale 
doorbuiging is geen probleem. 

• Solide verbinding tussen goot en deksel. 
• Stengelsteunen en keerbeugels kunnen eenvoudig 
 worden gemonteerd. 
• Grote drainafvoercapaciteit. Het drainafvoerkanaal 

is in zijn geheel afgedekt waardoor geen vervuiling 
of besmetting optreedt. 

• Wortels kunnen niet ingroeien in het drainkanaal. 
• Doordat het deksel verlaagd in de goot geplaatst 

wordt ligt het teeltmedium tussen de gootranden 
opgesloten. Door deze constructie kan het gewas 
niet van de goot af schuiven. 

• De stilstaande lucht in de goot treedt als isolatie 
op waardoor de gemiddelde mattemperatuur lager is dan in een traditionele goot. 

 
Inmiddels is "Kwekerij de Witte Ruiter" (8 ha)  te Steenbergen als eerste bedrijf uitgerust met 
deze nieuwe teeltgoot. Daar is een goot met een breedte van 270 mm gemonteerd bestemd 
voor de teelt van tomaten. De installatie is al enige tijd in bedrijf en voldoet ruimschoots aan 
de verwachtingen.  
 
Ook voor de teelt van andere groentegewassen zoals bijvoorbeeld paprika is deze W-goot 
uitermate geschikt. Per gewas type kan eventueel de breedte van de goot worden aangepast. 
 
 
 
 
 

 

NIEUWE W-GOOT 
maximale lengte, optimaal rendement! 

 

H. van Beijerenstraat 6 tel: 0172 - 602840 
Postbus 15  fax: 0172 - 602433 
2460 AA  Ter Aar  e-mail: info@lekhabo.nl 

Handelstraat 3 tel: 077 - 3985100 
5961 PV  Horst fax: 077 – 3984791 
 e-mail: info@vtihorst.nl 

De Lek/Habo Groep heeft het assortiment 
teeltgoten uitgebreid met de W-kokergoot. 
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