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WORKSHOPS 
 
1. Nut en noodzaak tussenbelichting 

Inmiddels wordt er tien jaar onderzoek gedaan naar tussenbelichting. Het is tijd om de 
balans op te maken en te kijken met welke vragen we begonnen en welke er nog over zijn. 
In deze workshop gaan we in op het nut en de noodzaak van tussenbelichting en passeren 
diverse gewassen de revue waar tussenbelichting is beproefd: Wat zijn de feiten en wat 
zijn fabels? 
Door: Tristan Marcal Balk (Delphy) en Govert Trouwborst (Plant Lighting) 
 
2. Monitoring huidmondjesopening in de kas 

Huidmondjes spelen een cruciale rol in de assimilaten-, vocht- en energiebalans. Een te 
beperkte opening remt de groei. Echter, als huidmondjes verder open staan dan nodig, dan 
leidt de extra verdamping tot onnodig energieverbruik. “Live” inzicht in de openingsstand 
van de huidmondjes is dus zeer gewenst. De huidmondjesopening kan berekend worden 
aan de hand van de energiebalans van het gewas. In deze workshop worden recente 
resultaten besproken die bij het middelmatig verdampende gewas paprika en het 
laagverdampende gewas Anthurium zijn behaald.  
Door: Govert Trouwborst (Plant Lighting) 
 
3. Sturen op assimilatenbalans bij belichte vruchtgroenten 

Voor een rendabele belichte teelt is het belangrijk dat assimilatie (source) en vraag naar 
assimilaten (sink) goed op elkaar zijn afgestemd. Teveel source betekent een slechte 
benutting van licht en CO2, omdat er niet uit het gewas gehaald wordt wat erin zit. Teveel 
sink geeft o.a. vruchtabortie en remming van de gewasontwikkeling. Door de assimilatie 
van het gewas en de sinksterkte gedurende de teelt te bepalen kan worden gestuurd op 
een goede balans. Recent zijn hierbij flinke stappen gezet bij paprika. Aubergine blijkt een 
onverwachte reactie op belichting te geven. 
Door: Sander Hogewoning (Plant Lighting) en Lisanne Schuddebeurs (Delphy) 
 
4. LED voor optimale kwaliteit sierteelt 

LED belichting maakt een snelle opmars in de glastuinbouw. De meeste praktijkervaring tot 
nu toe is met tomaat. Dat gewas kan goed presteren onder de ‘standaard rood/blauw’-
armaturen. Voor veel andere gewassen blijkt dat dit spectrum niet voldoet. Er kunnen 
problemen ontstaan met bijvoorbeeld bladkrulling, bloei, scheutuitloop, lengte groei en 
fotosynthese. Zijn deze problemen te ondervangen door aanpassingen aan het 
lichtspectrum? Deze workshop geeft recente voorbeelden voor tulp, lelie, kalanchoe, roos, 
chrysant en Gerbera.  
Door: Sander Hogewoning (Plant Lighting) en Arie de Gelder (WUR Glastuinbouw) 
 
5. Inzichten uit fundamenteel onderzoek 

Afgelopen 5 jaar hebben 5 universiteiten onder leiding van Wageningen Universiteit 
fundamenteel onderzoek gedaan naar de toepassing naar LED belichting met als 
voorbeeldgewas tomaat. In deze workshop licht Leo Marcelis toe wat de inzichten tot nu 
toe zijn t.a.v. invloed van spectrum op plantweerbaarheid, watertransport, 
assimilatenverdeling en wat de optimale lichtverdeling is.  
Door: Leo Marcelis (Wageningen Universiteit) 



 

   

 
6. Innovaties in de belichte aardbeienteelt 

De etmaaltemperaturen waarbij aardbeien worden geteeld biedt mogelijkheden voor LED 
belichting. De afgelopen jaren is er gekeken naar de invloed van lichtspectrum op 
doordragende aardbeienrassen. Naast de gewasreactie wordt er in deze workshop ook 
ingegaan op het teeltsysteem. 
Door Lisanne Schuddebeurs (Delphy) en Jan Janse (WUR Glastuinbouw) 
 
7. Hoe te telen met LED door andere energie- en vochtbalans  

Door LED in plaats van SON-T gebruiken verandert ook de energie- en vochtbalans van de 
kas en ook gewas. Hoe ga je daar mee om? Oftewel hoe teel je onder LED-belichting. 
Voorbeelden van zowel sier- als groenteteelt komen aan bod. 
Hans Pronk (Pronk Consultancy) en Richard van der Stoep (Delphy) 
 
8. Kaskieswijzer: kennisbank voor zonlichtbenutting in de glastuinbouw 

De Kaskieswijzer is een online-kennisbank op het gebied van zonlichtbenutting in de 
glastuinbouw. Het doel van de Kaskieswijzer is om kennis toegankelijk en interpreteerbaar 
te maken. De Kaskieswijzer bevat interactieve rekentools waarmee u zelf een kasontwerp 
kunt samenstellen en doorrekenen op lichtopbrengst. Tijdens de workshop wordt het 
gebruik van de Kaskieswijzer toegelicht en zullen we samen met de deelnemers het effect 
van enkele ontwerpkeuzes doorrekenen. 
Door: Alexander Boedijn en Frank Kempkes (WUR Glastuinbouw) 
 
9. Alstroemeria; Naar de Teelt van de toekomst. 

Voor Alstroemeria dat een relatief koele teelt is, worden meerdere projecten uitgevoerd 
waarvan LED licht een belangrijk onderdeel vormt. In deze workshop worden de resultaten 
van de experimenten besproken.  
Door: Kees Weerheim (WUR Glastuinbouw) 
 
10. LED licht en de relatie met plantweerbaarheid, plagen en hun bestrijders. 

LED belichting heeft effect op de interactie tussen het gewas, plagen en bestrijders. In 
deze workshop wordt toegelicht welke kennis er is en waaraan in onderzoek nu aandacht 
wordt besteed. 
Door: Marjolein Kruidhof en Kirsten Leiss (WUR Glastuinbouw) 
  
 

RONDLEIDINGEN 
 
Rondleiding Delphy Improvement Centre 
Bij het Improvement Centre lopen momenteel meerdere projecten waarbij de toepassing 
van LED wordt gedemonstreerd en de invloed van de samenstelling van het licht wordt 
getoetst. In de rondleiding komen de gewassen Paprika, Chrysant, Aardbei, Aubergine en 
lelie aan bod. 
 
Rondleiding Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw 
Bij WUR Glastuinbouw wordt u rondgeleid langs proeven met LED belichting in 
Alstroemeria, houtig kleinfruit en hoge draad komkommerteelt in de WinterlichtKas. Ook 
komt u langs het IDC-LED en de Kas2030 waarbij Aardbei, Freesia, Potanthurium en 
Gerbera onder Full LED geteeld worden. 


