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� Absoluut  energiegebruik terugdringen (warmte)

● Gedrag (HNT)

● Isoleren

● Kasdek ( VenlowEnergy, 2SaveEnergy, BEST kas)
en/of

● Schermen

● � ontvochtiging (demokas 2030)

● Meer natuurlijk licht in de kas (Winterlichtkas)

● Oogsten van warmte (Daglichtkas, 2SaveEnergy_v2)

Wat is er de laatste 10 jaar gebeurd?
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Licht verlies door condensatie



Soort condensatie beïnvloed de transmissie

Standard
-

Hydrophobic
----

Hydrofoil
+++



Condensatie

Condensatie helder glas:

� Water film: toename transmissie (1 – 2%)

� Druppels: verlagen transmissie (tot 8%)

Condensatie diffuus glas:

� Soort is afhankelijk  van oppervlaktestructuur en coatings

� Sommige structuren veranderen naar helder (nat)

� Sommige structuren vormen water film

� Kennis (voorspelbaarheid) is beperkt

Hydrofobic
AR coating



Kasdek vorm: is de venlo nog wel goed?

Material

Perpendicular light 

transmission

(NEN 2675)

Hemispheric light transmission

(TNO/WUR light measuring

protocol)

Haze

(WUR)

Clear 90.4% 82.9% <1%

Diffuse 90.4% 82.9% 71%

23° Venlo dek met goten en roeden, etc. 



Effect van de dekhelling

Venlo dek

� Optimum rond 20 - 25°

� kleine effecten in zomer

Diffuus dek
Oost-West oriëntatie
Inclusief constructie



kas constructie

� Referentie: aluminium (60% reflectie, diffuus)

� Poeder coating (99% reflectie, diffuus)

� Als een spiegel (99% reflectie)

venloprojecten.com

bigbrands.nl

industrieauskunft.de



Overall licht transmissie

� Diffuus / helder dek materiaal

� Condensatie

� kas type (Venlo, tunnel, etc.)

● Dek helling

● Symmetrisch / asymmetrisch

● etc.

� kas orientatie

� Reflectie constructie

www.rufepa.com

Interactie !



Die interactie  laat zien dat niet 1 onderdeel uitgewisseld kan worden



Resultaat: de winterlicht kas �+10.5% licht



Teelt 2018

+10% licht � 10% productie

Maar ook doelstelling:

10% hogere lichtefficiëntie gewas

+10+10 � +20 ? 
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Herbewortelen?

� Naast 10% meer licht ook minimaal 10% meer productie

� Met een technische kijk op de cijfers concludeer je de 
zomerstop/teeltwisseling (3 week uit productie, weken met top 
producties) kunnen we niet gebruiken
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Herbewortelen

� Speciale bakjes + kokos

� Vaak na 4 dagen al kleine wortels

� Afsterven 1e stengeldeel duurt lang: na 3, 4 en 5 maanden resp. 
10, 65 en 95% afgestorven. Stengels functioneren nog lang!
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Productie in kilo’s

� WLK wekelijks tot half juli meer kilo’s

� Totaalproductie WLK: 

● 120 kg/m2 (klasse I)

● 282 stuks/m2 � gvg 425 g
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Kiloproductie relatief t.o.v. praktijk1

� Procentueel gezien ook in de winter al een meerproduktie
(mede door 10% meer licht) maar in absolute getallen  
draagt de winter weinig bij
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dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov
[week]

0

0.5

1

1.5

[m3/m2]

WL

praktijk 1

praktijk 2

Energiegebruik

17

Efficiency kg product/m3

� WL 20.3 m3/m2 � 5.9 kg/m3

� Praktijk 1  33.2 m3/m2 � 3.0 kg/m3

� Praktijk 2  heeft 1 dicht en 1 open (zonnedoek) scherm + wat later begonnen � snelheid maken 

35.9 m3/m2 � 2.5 kg/m3

� Verbruik ca. 40% lager bij vergelijkbare kasuitrusting m.b.t dek en schermen



Klimaat: hoeveel licht gehad?
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� Ondanks de vele schermuren toch hogere lichtsom

� 51.3 mol/kg

� 64.0 mol/kg



� Achtergrond:

Vocht, verdamping, isolatie en vochtsetpoint
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Het begin: de VenlowEnergy kas

� 2010 bouw VenlowEnergy kas

● Isolatieglas met transmissie enkele % onder standaard glas (79 vs 83)

● Ontvochtiging met warmteterugwinning

● Verbruik 12.5 m3/m2 en 72 kg/m2 Komeett (17-Jan – 1 Dec)



2Save Energy

21



Teeltgegevens

� Plantdatum : 27 december 2017

� Ras : Maranello

� Systeem : 3 stengels

� Stengeldichtheid : 6.7 stengels/m2

� Vergelijkingsbedrijf (Westland)

� Plantdatum : 24 december 2017 (4-11 zaai)

� Ras & systeem : gelijk

� Stengeldichtheid : 6.9 stengels/m2



Energie

Elektriciteit  gebruik WP 9.6 kWh
Totale warmte productie WP 36.2 kWh
Gebruikt voor naverwarming koelblok 18.3 kWh
Van WP naar buisrail 36.2-18.3=17.9  kWh
Warmte in buisrail op warmtevraag 9.1 m3

Warmte in buisrail totaal 9.1 m3*8.8 kWh/m3+17.9 = 98.4 kWh = 11.2 m3/m2

Praktijk 30.1 m3 � deze proef 62% lager (warmtegebruik)
de 9.6 kWh elektriciteit WP komt erbij



Energie

Berekende buis 
op warmtevraag

Gedefinieerde piekniveau etmaal



Energie

Berekende buis 
op warmtevraag



CO2

CO2:
Doseercapaciteit eind juni van 100 naar 125 kg/ha.uur

Dosering 25.7 kg
Productie 16.5 kg
Inkoop 20.2 kg

Praktijk zomer OCAP 180 kg.ha.uur
Totaal minimaal 20 kg (schatting) ocap gedoseerd + van ketel.



gewas



Leermomenten

� Hoogste warmtevraag op bewolkte, koude dag

� Hoge isolatie graad en actieve ontvochtiging goed te combineren

� Planning van plantbelasting in begin van de teelt 

� Te hoge temperaturen >25 °C overdag vermijden

� ......
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2019

� Snij Anthurium
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BEST greenhouse

Bubble Energy Saving Technology Greenhouse
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Wat is er gebouwd

� Rovero
� 2 kappen, doorlopende nok- en zijgevelluchting
� Alles in 2 meter breedtes ivm beschikbaarheid materiaal



waarvoor

� Buitenteelten gaan naar binnen
� Eens binnen worden ze geïntensiveerd (seizoensverlenging)
� “eenvoudige” kassen
� Koele teelten � plastic vs glas



Gewas: Framboos

� Variety: Diamond Jubilee

� Propagation: 2 canes in 2 L pots

� Planting date : January 8

� Planting distance : 4.5 canes/m1= 2.25 pots/m1 (45 cm) 
= 1.8 cane/m2

� Pots & substrate : 7.5 L coir (70% peat + 30% fibre)

� Irrigation : 2 x 1.2 L drippers per pot
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Kas 2030 duurzaam telen met toekomst

Klimaat enveloppe Glastuinbouw:

� Fossielvrij (geen CO2 uitstoot)

� Nul emissie water en nutriënten

� Geïntegreerde teelten vwb gewasbescherming

� fossielvrij & emissieloos
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De kas en het project:

� Voor fossielvrije en emissieloze kas: vanuit klimaatenveloppe ministerie LNV: 

● Kas 2030 ontworpen en nu realisatie

● Focus voor “middensegment” v.w.b. energiegebruik en meer sierteelt en zachtfruit dan 

glasgroenten

� Doel:  Fossielvrij (geen CO2 uitstoot) Emissie loos

● All electric greenhouse

● Nul emissie water en nutriënten

Closed water loops

● Geïntegreerde teelten vwb gewasbescherming

”Standing Army”
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Wat is er mogelijk om fossielvrij te gaan?



Wat is er mogelijk om fossielvrij te gaan?

� Optie E � “All electric” zoals wij gaan uitvoeren



Energiedoek               Schaduwdoek                 Verduistering  

Schermsoorten

Lichtafscherming

(dichte doeken) (gedeeltelijk 
open doeken)

(dicht ook onder reflecterend)

(dicht, reflecterend)

√

√

√

bovenscherm Obscura 10070 FR WB+B
middenscherm Harmony 2315 O FR 
onderscherm Luxous 1147 FR



nul emissie water & nutriënten

ontsmetting met ozon, 
ieder afdeling eigen 
ontsmetter



De kas- en terreinindeling

● 2 x 8 m tralie, 22 m diep

● Diffuus glas

● Led belichting 200 µmol/m2.s [85% R, 5% B en 10% W]

● Schermen, 3 stuks

● Bevochtiging (0.2 l/h per m2)

● Actieve Ontvochtiging

● Recirculatie drainwater



teelten

● Aardbei 10 hangende goten in 8 m tralie (hijssysteem)

● Gerbera 

● Freesia (in “substraat” bakken)

● Potplanten (potanthurium op tafels)
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Teeltzaken (1)

� Kasklimaat:

● Goed isolerende schermen

● Temperatuurintegratie (grenzen temperatuur tolerantie benutten)

● Hoge LED lichtniveau (200 µmol, in drie fases schakelbaar), één 
lichtspectrum

● Schermen in de zomer (grenzen lichttolerantie opzoeken)

● Vernevelen
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Teeltzaken (2)

� Watergiften en weerbaar telen

● Water met volledige recirculatie

● EC en substraat vocht sensoren

● Watermonsters

● Producten die de weerbaarheid van de planten kunnen 
verhogen via toevoegingen aan de bodem

● Uitdaging voor ontsmetting en zuivering

● GBM meting aan het einde van de teelt in het water
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Teeltzaken (3)

� Gewasgezondheid

● Producten die de weerbaarheid van de planten kunnen 
verhogen via toevoegingen aan de bodem, vooral nuttig 
tegen schimmelziektes

● Bankerplants als basis voor bestrijders van luis en trips

● Trips bestrijding middels nieuwste inzichten 

● Orius en bijvoeren met artemia?

● Bodemroofmijten bijvoeren met nematoden
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Thanks for joining
this meeting

45


