
Module:
Inleiding en korte historie HNT

Dit project is tot stand gekomen in het kader van het programma 
Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 
Glastuinbouw Nederland



Het Nieuwe Telen

Telen en klimaatregelen op basis van:

• plantenfysiologie

• natuurkunde

En dus minder op basis van:

• gevoel

• trial and error

• groene vingers

• eerst kennis opbouwen, dan stappenplan Het Nieuwe Telen

2



Korte historie Het Nieuwe Telen

Initiatief vanuit ‘Kas als Energiebron’
• gesloten kas
• semi-gesloten kas
• veel technische installaties 
• kennisoverdracht naar telers en adviseurs
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Telen in gesloten kassen

• uitgangspunt: de zon levert op jaarbasis zoveel energie dat de 
kas netto-energie kan opleveren

• warmteopslag in de bodem in de zomer
• warmteverbruik uit de bodem in de winter

• kan alleen bij nieuwbouw
• technisch lastig en duur, niet toepasbaar

• verwachte meerproductie niet gehaald
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Semigesloten kas

Stap 1: droge buitenlucht gebruiken om vocht af te voeren: 15 % 
besparing
Stap 2: meer schermen zonder productieverlies: 15 % besparing
Stap 3: temperatuurintegratie

Probleem: door meer isoleren/schermen meer vocht in de kas 
Dus nog meer vocht afvoeren. Buitenvochtmeting belangrijk

Hoe is de vochtbalans in de kas??
Semigesloten kas is inmiddels achterhaald

Productieverhoging kwam vnl. uit meer CO2-behoud!
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Mogelijk……

• momenteel onderzoek naar DryGair-koeler (Brinkman)

• vochtige lucht stroomt langs koude plaat
• energieterugwinning door condensatie op koude plaat 
• warme droge lucht wordt naar boven uitgeblazen
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2018

Aandacht vooral op kennis, minder op techniek

Energiebesparing is geen doel maar gevolg
Plant staat centraal

Het Nieuwe Telen = telen in balans met kennis van 
• natuurkunde 
• plantenfysiologie

Diverse activiteiten binnen ‘Kas als Energiebron’
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Kas als Energiebron

Het Nieuwe Telen (kennisoverdracht):
• 80 cursussen in 5 jaar; 500 telers, 265 niet-telers
• boek, artikelen vakbladen, weblectures
• website met ‘tools’

Maar ook:
• onderzoek naar WKK, restwarmte, alternatieve energiebronnen
• onderzoek naar plantweerbaarheid

Financiering: 50 % telers, 50 % ministerie van landbouw
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Resultaten tot nu toe

• gemiddeld gasverbruik van 35 naar 32 m3 gemiddeld over alle 
tuinders

• met investeringen kan dat naar 25 m3/m2

• bij hetzelfde of beter teeltresultaat
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Hoe verder?

Weerstanden:
• oud gedrag afleren. Eerst begrijpen dan handelen
• stappenplan. Eerst alleen meten en leren
• is er wat aan te verdienen of kost het alleen geld?
• onbekendheid over productkwaliteit, plantgezondheid, etc.
• wordt de CO2-voorziening anders?

Verbreden draagvlak
Verbreden kennis over plantgezondheid, weerbaarheid, 
duurzaamheid
Verbreden inhoud
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Speerpunten binnen Het Nieuwe Telen

• temperatuurgelijkheid in de kas
o gevelisolatie, nokschotten, goed aangelegde verwarming, 

vermijden van schermkieren (kouval)
• luchtbeweging in plaats van minimumbuizen

o minimumbuis veroorzaakt juist meer vocht, is ook duurder 
dan ventileren

• meer schermen, dubbel scherm
o uitstraling voorkomen

• afvoeren van vocht
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Leerpunten binnen HNT

• temperatuur/lichtsom op dagbasis
o verhouding moet elke dag kloppen, niet gemiddeld

• plantbelasting beheersen
• telen bij hogere temperaturen 

o energiebesparing door meer schermen, niet door kouder 
telen

• ventileren met de windzijde
o zelfde effect met kleinere raamstanden
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Techniek         Energiebesparing        Plant

Basisprocessen:
• plantenfysiologie
• natuurkunde

Maar ook: balansdenken:
• plantbalansen (3)
• kasbalansen (3)

En: systeembenadering:
• meerdere factoren hangen samen voor een resultaat
• sturen op basis van metingen, niet op gevoel
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Voorbeeld balansdenken

Het is te vochtig in de kas, wat doe je?
Luchten, dus vocht afvoeren

Binnen balansdenken ook:
Verdamping verminderen, dus minder vocht aanvoeren, bv 
minimumbuis eruit

Wat doe je als het te vochtig is in de kas?
Hoeveel verdampt een plant in de nacht eigenlijk?
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Balansen

Plantbalansen:
• assimilatenbalans
• energiebalans
• waterbalans

Kasbalansen:
• energiebalans
• vochtbalans
• CO2-balans

Huidmondjes spelen een verbindende rol
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