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Energie innovaties 

 Warmtepompen en koeling 

 Diffuus glas 

 LED-belichting 

 Aardwarmte 

 Isolatie (schermen) 

 Inblazen van (buiten)lucht 
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Extra schermen 

 Belangrijkste voordeel: beperken van uitstraling 

● Bovenkant gewas blijft warmer:  meer verdamping 

● Minder buiswarmte: onderkant verdampt minder 

● Hogere luchtvochtigheid kan worden getolereerd 

 Bij te hoge luchtvochtigheid: 

● Schermkieren: risico op temperatuurverschillen 

● Lucht inblazen 

 30% besparing op warmte mogelijk 
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Gemonitorde bedrijven in 2016 

 Chrysant (Arcadia en Dekker) 

 Gerbera (Zuijderwijk-Witzier en Holstein) 

 Roos (Berg Roses) 

 Belichte tomaat (Overbeek en Greenco) 

 In 2017 gestart met onbelichte tomaat, paprika en LED-
belichting in tomaat. 
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Systemen met ingeblazen lucht 
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Benodigde luchtuitwisseling bij 100 W/m2 

energie-input 

 ±100 W/m2 wordt in de kas gebracht. 
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Samenvatting belichte tomaat 

 Met de lampen aan kan het verduisteringsscherm 100% 
gesloten blijven, mits de ventilation jets aan staan en de 
buitentemperatuur lager is dan 10°C 

 Het 2e scherm wordt bij Greenco niet veel gebruikt 

 Overbeek heeft meer inblaascapaciteit dan Greenco, en 
gebruikt hem ook iets meer. 

 Er is niet veel warmte nodig, maar een extra buis wordt 
niet als negatief ervaren. 
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Samenvatting Roos 

 In het voorjaar nauwelijks warmte gebruikt 

 In het najaar toch weer ingezet. 

 Temperatuurverdeling acceptabel 

 Hoe dichter het verduisteringsscherm, hoe belangrijker 
een schermventilator wordt. 
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Samenvatting Gerbera 

 Het lucht inblaas systeem bij beide tuinders wordt vaak 
gebruikt 

 Er wordt weinig gebruik gemaakt van compleet gesloten 
schermen omdat anders de RV te hoog oploopt 

 Er worden veel uren gemaakt met schermen die voor 
meer dan 95% dicht zijn. Veel uitstraling wordt hierdoor 
tegengegaan 
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Samenvatting Chrysant 

 Dekker 

● Ongelijke irrigatie doordat er water werd gegeven 
met de ventilatoren aan 

● Sturing van de ventilation jet systeem is verbeterd 

 Arcadia 

● Forse besparing gerealiseerd (ruim 20%) 

 Beiden 

● Een continue hoge RV lijkt de kwaliteit negatief te 
beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aandachtspunten 

 Welk doel? 

● Besparing op warmte 

● Horizontale temperatuurverdeling 

● Voorkomen van uitstraling 

● Beperken lichtemissie 

 Regeling van systemen 

 Condensatie (druip) 

 



Vragen? 

Het monitoringsproject wordt gefinancierd door Kas als 
Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO 
Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische 
Zaken.  
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