
Besparen en verduurzamen

‘ STERKERE PHALAENOPSISPLANTEN BIJ EEN 
FORS LAGER GASVERBRUIK’

TER LAAK ORCHIDS (WATERINGEN) OVER ENERGIEBESPARING:

Energiebesparing, risicomanagement en duurzaamheid waren zeven jaar geleden de belangrijkste 
argumenten voor orchideeëntelers Richard en Eduard ter Laak uit Wateringen om een nieuw glas-
tuinbouwbedrijf te bouwen dat anders, maar vooral beter was. In 2010 werd het stijlvolle kascomplex 
gerealiseerd, in mei 2014 verhuisde de opkweek naar de laatste uitbreiding: de innovatieve DaglichtKas. 
Richard ter Laak is zeer tevreden: “We krijgen sterkere planten bij een fors lager gasverbruik.”

“Sinds mei 2014 vindt de opkweek plaats in de nieuwe DaglichtKas 
en de resultaten zijn zeer positief”, zegt Richard ter Laak. Hij is de 
teeltman binnen het bedrijf, broer Eduard houdt zich primair bezig 
met de markt. De nieuwste kas is gebouwd en ontwikkeld door 
Bode Project- en Ingenieursbureau en Technokas en ingericht 
volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Aan de realisatie 
gingen uitgebreide studies binnen het IDC Energie vooraf. Bouw en 
ontwikkeling zijn mede mogelijk gemaakt door het programma Kas 
als Energiebron.

De innovatie
Het kasconcept heeft een uniek dek van dubbel glas, waartussen 
fresnellenzen zijn geplaatst. Deze bundelen een deel van het 
invallende zonlicht tot een geconcentreerde, horizontale 
lichtstreep, die op zwartgeverfde stalen buizen onder het dek valt. 
Het water dat door deze warmtecollectoren stroomt wordt tot 
45ºC verwarmd, opgeslagen en later ingezet om de kas ’s nachts te 
verwarmen. De collectoren bewegen mee met de zon en de baan 
van de lichtbundel, zodat ze maximaal kunnen renderen.
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‘ KEUZES ZIJN GEMAAKT UIT OOGPUNT VAN ENERGIEBESPARING 
EN RISICOSPREIDING.’
Andere kenmerken van de kas zijn: diffuus glas aan de noordkant 
van het dek en luchtbehandelingskasten in de gevel die buitenlucht 
aanzuigen. Ter Laak beschikt over een WKO installatie. Verwarming 
en koeling worden verzorgd door een samenhangend systeem met 
vijf warmte-koudebronnen, drie warmtepompen, twee WKK-
gasmotoren van in totaal 3,5 megawatt, een koudeopslagtank van 
2.500 m3 en een warmteopslagtank van 3.000 m3.

Het ondernemerschap
Bij de nieuwbouwprojecten was het uitgangspunt maximale inzet 
op energiebesparing, mede uit oogpunt van risicospreiding. Daarbij 
werd gekeken naar de laatste technische ontwikkelingen. “Maar 
het moesten wel bewezen technieken zijn. Phalaenopsis is een 
plant met hoge waarde. Het is bovendien een lange teelt, ongeveer 
anderhalf jaar. Dus kun je niet teveel experimenteren en risico’s 
nemen in je teelt.” De investeringen moeten worden terugverdiend, 
bijvoorbeeld door kostenbesparing op energie of een hogere 
productie. “Niet alles is echter terug te rekenen”, nuanceert Richard, 
“maar dan nog kun je bewuste keuzes maken. Imago en acceptatie 
door de omgeving kunnen eveneens argumenten zijn.” Voorbeeld is 

het weglaten van het gevelscherm waarvoor sandwichpanelen zijn 
gebruikt, in plaats van glas. “Dat voorkomt te allen tijde lichtuitstoot 
en isoleert geluid. Dat vinden we belangrijk, zelfs al zitten we niet 
direct tegen een woonwijk aan.” Het bedrijf timmert flink aan de 
weg met 4.800 zonnepanelen geïntegreerd in het buitenscherm, 
660 panelen op het dak van de bedrijfsruimte en nog tal aan 
milieuvriendelijke toepassingen in de diversie productieprocessen. 
“We realiseerden met de nieuwbouw in 2010 een CO2-reductie van 
25,7% ten opzichte van de oude situatie. De uitbreiding van de pv 
panelen van afgelopen zomer en de DLK zorgen dat we weer een 
stapje erbij zetten.”

De toekomst
De belangrijkste doelstelling van de DaglichtKas was een 
kwaliteitsslag naar sterkere planten. “Daarmee zijn we goed op 
weg. Daarnaast verwachten we jaarrond zo’n 22 m3/m2 a.e. aan 
warmte te oogsten. Bovendien ligt de warmtevraag van de teelt 
een stuk lager door het dubbele dek en de betere vochtbeheersing.”
Mede dankzij de iets hogere teeltsnelheid schat Ter Laak – los van 
de warmteoogst – nu ruim 40% energie per plant te besparen. 
“Onvoorstelbaar dat we dat na anderhalf jaar hebben bereikt. Dit 
jaar wil ik de grenzen qua vocht en licht nog wat scherper stellen en 
hoop ik een verdere besparing te realiseren op de fossiele warmte-
input. De teelt is echter heilig en we kunnen ons geen bacterie- of 
schimmelziekten veroorloven. Als ik de indruk krijg dat het gewas in 
het gedrang komt, dan doe ik een stap terug.” Ter Laak ziet de 
DaglichtKas als een kas met veel potentie. “Ik sluit niet uit dat fase 
2 van ons bedrijf in de toekomst volgens dit concept wordt 
gebouwd. Een energiebesparing van 50% is zeker haalbaar, maar ik 
verwacht tevens een stap in de productie. Dan kom je wellicht uit 
op 75% energiebesparing per plant.”
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zijn belangrijke onderdelen van de 
bedrijfsfilosofie, dat geeft zekerheid in 
de bedrijfsvoering. Die filosofie past het 
bedrijf toe in de afzet, maar ook op gebied 
van energie.

Omvang: 12,7 ha
Gewas: Phalaenopsis

Lees meer over de DaglichtKas op www.kasalsenergiebron.
nl/duurzame-energie/zonne-energie/warmte-uit-zonne-
energie.

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