
Besparen en verduurzamen

‘ INNOVATIES ALS ID KAS EN AARDWARMTE  
BRENGEN OOK DE SECTOR VERDER’

DUIJVESTIJN TOMATEN (PIJNACKER) OVER DUURZAAMHEID:

De ID Kas van Duijvestijn Tomaten in Pijnacker is het meest innovatieve en bejubelde kasconcept in de 
glasgroentesector van de laatste jaren. Duurzaamheid staat voorop en dat wordt extra geaccentueerd 
door het enkele jaren geleden gerealiseerde aardwarmteproject. In lastige economische tijden als 
tomatenteler je nek uitsteken, dat vereist visie, lef en gedegen ondernemerschap. “Maar vooral ook 
partnership”, benadrukt Ted Duijvestijn.

Met de in 2013 in gebruik genomen ID Kas en het aardwarmte
project uit 2011 springen innovaties op gebied van duurzaamheid 
in het oog bij Duijvestijn Tomaten. “Met aardwarmte kunnen we 
onze kas op een duurzame wijze verwarmen”, zegt Ted Duijvestijn. 
“Het zorgt voor een enorme verlichting op milieugebied. Dankzij de 
warmte uit de aarde is het verstoken van fossiele brandstof 
verleden tijd. Hierdoor is de CO2 uitstoot sterk teruggedrongen.”

De innovatie
Een opsomming van de technische aspecten en de installaties 
maken duidelijk dat de ID Kas een compleet nieuwe kijk op de 
glastuinbouw is. De opvallende kenmerken van het kasdek 
onderstrepen het innovatieve karakter: een dubbel dek van 
grootformaat (2x3m), isolatieglas met vier antireflectie coatings  
en een structuurlaag om het invallende licht te verstrooien. 
Daarnaast is in het streven naar een energiezuinig, maar ideaal 
kasklimaat gekozen voor luchtbehandeling met behulp van 
aangezogen buitenlucht. Verwarming gebeurt met laagwaardige 
warmte. De schermpakketten bevinden zich onder de goten.
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‘ DE DOELSTELLINGEN OP GEBIED VAN ENERGIEZUINIG TELEN, 
ZIJN IN HET EERSTE JAAR AL RUIMSCHOOTS GEHAALD’

De doorlopende nokluchting met de opening aan de bovenzijde en 
de schuine zijgevels springen in het oog. Het streven naar 
maximale lichtbenutting was daarbij het uitgangspunt. De ID Kas  
is om die reden ook voorzien van een constructie zonder licht
onderscheppende traliespanten, maar met relatief zware 
kolommen en noodzakelijke schuine zijgevels die de kas schragen. 

Het ondernemerschap
Voor de laatste vernieuwingsslag van het bedrijf, met energie
besparing als logische invalshoek, absorbeerde het bedrijf alle 
beschikbare onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld van de Kas van de 
Toekomst. “Enerzijds hebben we zelf onderzoeksvragen neergelegd 
bij hogescholen, anderzijds kwamen partijen als Wageningen UR en 
Scheuten Glas met interessante resultaten met dubbel glas. 
Daarmee werd de basis gelegd van het latere consortium dat de  

ID Kas mede mogelijk heeft gemaakt”, stelt Ted Duijvestijn.
Hoewel het teeltbedrijf primair de kar moest trekken, was het 
partnership met genoemde kennisinstelling en glasproducent, 
aangevuld met Technokas en Boal, essentieel voor de realisatie  
van het project. “Dat geldt ook voor het programma Kas als 
Energiebron, dat de ontwikkeling van de Venlow Energy Kas heeft 
geïnitieerd en waarmee veel kennis over energie besparen is 
opgedaan”, vult de teler aan. “We kunnen die kennis en kunde goed 
gebruiken. We staan nog maar aan het begin en ervaring leert dat 
je bij elke grootschalige innovatie minimaal drie jaar nodig hebt voor 
het uitontwikkelen van de mogelijkheden. Het draait steeds meer 
om maatwerk.”

De toekomst
Er zit een enorme potentie in de ID Kas, daarvan is Duijvestijn 
Tomaten overtuigd. “Maar het gaat ook om het bedrijfsrendement”, 
voegt Ted onmiddellijk toe. “Als je geen geld verdient, dan houdt het 
op.” Een breed draagvlak is naar zijn mening doorslaggevend voor 
het realiseren van grootschalige innovatie. “De opgebouwde kennis 
is goed voor ons bedrijf, maar zeker ook voor de glastuinbouw in 
het algemeen. Maar het moet wel kunnen. Er zijn helaas voldoende 
voorbeelden van glastelers die hun nek hebben uitgestoken, maar 
inmiddels hun bedrijf hebben moeten stoppen. Dat averechtse 
effect moeten we met elkaar voorkomen.”
De doelstellingen op gebied van energiezuinig telen, zijn in het 
eerste jaar al ruimschoots gehaald. In het tweede jaar lag de 
nadruk op finetuning van de teelttechniek. Voor de komende jaren 
ziet Duijvestijn uitdagingen op gebied van LEDbelichting en ideale 
glasmaten. “De meerwaarde van de ID Kas moeten we als bedrijf 
en als sector de komende jaren ten volle benutten.”

Profiel Duijvestijn
Bedrijf: Duijvestijn Tomaten
 www.duijvestijntomaten.nl
Ondernemers: Ted, Peter, Ronald en Remco Duijvestijn
Visie:   Op innovatieve en duurzame wijze  

tomaten telen voor retail, groothandel  
en foodservice

Innovatie:  9.000 m2 ID Kas met noviteiten cocktail-  
en pruimtomaten; aardwarmteproject

Omvang: 14,5 ha
Gewas: Tomaat (los, tros, pruim, cocktail)

Lees meer over de ID Kas op www.kasalsenergiebron.nl/
besparen/hetnieuwetelen/ikwilinvesteren

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland 
en het ministerie van Economische Zaken

http://www.duijvestijntomaten.nl
http://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/het-nieuwe-telen/ik-wil-investeren
http://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/het-nieuwe-telen/ik-wil-investeren

