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Het kasdek van de toekomst

EnergiekEvent, Bleiswijk, 5 April 2018

Frank Kempkes & Silke Hemming, WUR

Belangrijke aspecten van een kasdek

● Hoge lichttransmissie
● Goede lichtverdeling in/op gewas
● Sturen kasklimaat

● Koel(en) zomer
● Isoleren winter è Laag energieverbruik

● Goede condens eigenschappen
● Stabiel in tijd (geen veroudering)
● Makkelijk schoon te houden/maken
● Kosten?

NEN2675:2018
Tuinbouwkassen - Bepaling van de optische eigenschappen van 
kasbedekkings- en schermmaterialen

Greenhouses – Determination of the optical properties of greenhouse 
covering materials and screens

WUR, 2005-2011

§ Draft gepubliceerd in 2017 

§ Finale versie een dezer dagen 
beschikbaar

§ English translation will be available

§ Meting hemispherische licht transmissie 
(niet loodrecht)

§ Meting Hortiscatter (geen haze)
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Anti-reflectie principe
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LH
matt/matt

HH
prismatic

MH

Haze 20%

Hortiscatter
5%

Haze 70%

Hortiscatter
35%

Haze 80%

Hortiscatter
>60%

HH+
geetst

Effect van licht diffusie

opbrengst toename per
10% toename Hortiscatter

gewas % 
opbrengst
toename

Tomaat 2.5-3.5
Tomaat met in winter 
belichting

1.1

Komkommer 2.7-4.8
Komkommer in winter 2.5
Roos 1.7
Diverse potplanten
Toename groei en 
ontwikkeling

7-9%

Geometrie
lichtverdeling:
gewasgroei en 

ontwikkeling

Data gebaseerd 

op research resultaten 

Praktijk data gaat 

verzameld worden

Effect van licht intensiteit 

opbrengst toename per
% licht toename
gewas % opbrengt 

toename
sla 0.8
radijs 1
komkommer 0.7-1
tomaat 0.7-1
roos 0.8-1
Chrysant 0.6
Poinsettia 0.5-0.7
Ficus benjamin 0.6

Bron: Marcelis et al., 2006

Licht intensiteit * tijdsduur:
fotosynthese / Biomassa

Data gebaseerd 

op resultaten 

uit de praktijk

Diffuus glas – wat/hoe kiezen

materiaal Hortiscatter
Licht transmissie 

hemispherisch
Low-iron clear 84.4
H 0 ARAR 91.9
H LH 5% 84.3
H LH ARAR 91.5
H MH 25% 83.5
H MH ARAR 89.2
H HH 35% 79.4
H HH ARAR 86.9
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Vuistregels toepassen

§ Tomaat:
● 1% meer licht = 0.8% meer productie
● 10% meer Hortisctter = 3% meer productie

§ Vergelijking helder glas met AR (hoogst mogelijke 
transmissie) vs. diffuus glas met AR (hoogst mogelijke 
Hortiscatter):
● -4.7% licht transmissie = -3.8% productie
● +35% Hortiscatter = +10.5% productie
● Totaal: 6.7% meer productie

Globale straling è direct & diffuus

§ Laatste 10 jaar Bleiswijk

§ Op jaarbasis 57% diffuus en 43% direct

§ In winter (1 okt -1 april) 66% diffuus en 34% direct

§ In winter (1 okt -1 april) 19 % van jaarstraling

18

Effect lichtinvalshoek op dak
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“Winterlicht Kas”

§ Doel: >10% meer natuurlijk zonlicht in 
kas tijdens wintermaanden (maart) en 
>10% hogere lichtbenutting door teelt

§ Innovatie elementen:

● Kasdek constructie – vorm, hellingshoek, 
orientatie, materialen

● Glas – basisglas, diffuus structuur, AR, 
condensatieeigenschappen

● Scherm – basismateriaal, installatie

● Teelt – hogedraad komkommer, rassen, teelt
systeem, teelt management

20
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De teelt in 2017
Licht in de teelt stralingssom op gewas

§ Rekening gehouden met schermgebruik teler en zijn schermdoeken

22

Klimaat: Schermgebruik door het jaar

Zonnedoek

23

Licht in de teelt stralingssom op gewas

§ Als teler met zijn schermdoeken zelfde schermstrategie als WL had 
aangehouden

§ Nog grotere verschillen

24
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Totaalproductie WL en de praktijk

§ Vergelijk met praktijk 
altijd moeilijk

§ 2017
è276 stuks & 112 kg/m2

25 26

Teelt 2018

Licht in de teelt stralingssom op gewas (realisatie)

§ Simulatie praktijk (=referentiekas incl 1% verlies scherm) vs winterlichtkas 
o.b.v. gemeten schermstanden
è2% lichtwinst tov praktijk

27

Licht in de teelt stralingssom op gewas (als praktijk 

schermstrategie Winterlichtkas overneemt)

§ simulatie praktijk (=referentiekas incl 1% verlies scherm) vs winterlichtkas 
o.b.v. schermstanden winterlichtkas 
è21% winst tov praktijk

28
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Haalbaarheidsstudie Ultra-dunne glazen 
als kasdek

33

Doelstelling

§ Haalbaarheid flexible ultra dunne glaszen in kassen

§ Twee technische doelen :
● Nieuwe kasdekvormen mogelijk (enkellaags) als 

duurzaam alternatief voor folies

● Extra energie besparing mogelijk (meerlaags, isolatie) as 
als alternatief voor PC platen (of dubbel glas) met 
hogere lichttransmissie (minder gewicht)

§ Nieuwe kasdekvormen van enkellaags materiaal

§ Energiebesparing >50%, ca. 10-15 m3/m2/y tropische 
potplanten bij meerlaags materiaal

34

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/432087

Minder gewicht

35

Flexibel

36

Glas
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Vragen?


