
Besparen en verduurzamen

‘ FOCUS OP DUURZAAMHEID DOOR COMBI 
ZONNEPANELEN & GEBRUIK GELIJKSPANNING’

JAAP VREEKEN (BOUVARDIA) OVER ENERGIEBESPARING:

Nog niet alles werkt naar volle tevredenheid, maar bouvardiateler Jaap Vreeken is ervan overtuigd dat 
de meest recente innovatie op zijn bedrijf in Rijsenhout de gewenste energiebesparing van 25% ople-
vert. Dat project op 2 ha is de overgang van gangbaar belichten op wisselspanning naar gebruik van 
gelijkspanning. Als op zijn bedrijf ook zonnepanelen worden geïnstalleerd, krijgt Vreekens streven naar 
optimale duurzaamheid een extra impuls.

“Nu belichten de lampen in delen van de kas soms alleen de grond 
en kaal gewas, of krijgen de planten meer licht dan op dat moment 
nodig is. Daarin is veel energiebesparing mogelijk.” Vreeken 
Bouvardia is mede initiatiefnemer van dit unieke samenwerkings-
project voor assimilatiebelichting met gelijkspanning, samen met 
partners Direct Current b.v. en Stichting Gelijkspanning Nederland. 
“Belichting met gelijkspanning – DC – is duurzamer en goedkoper”, 
zo onderbouwt eigenaar Jaap Vreeken het projectinitiatief DOE-DC, 
dat in de glastuinbouw met grote belangstelling wordt gevolgd. Die 
duurzaamheid zit in vermindering van het gebruik van elektriciteit 
door slim te belichten.

De innovatie
Voor de snijbloem bouvardia is belichting erg belangrijk. Het is een 
kortedagplant, die in de winter licht nodig heeft om de plant uit de 
knop te houden, terwijl in de snoeifase juist veel minder licht nodig 
is. “In de kas staan de diverse teeltfases vaak naast elkaar. Dan 
moet je per vak kunnen belichten voor het optimale teeltresultaat 
en ook te kunnen besparen op het energieverbruik. Dat kan niet 
met wisselspanning, wel met gelijkspanning”, licht Jaap Vreeken 
toe. In de ideale situatie hoopt hij met zijn smartphone door de kas 
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 LICHTPROJECTEN ‘IN DE SCHIJNWERPERS’
te lopen en desgewenst lampen aan of uit te zetten. “Maar het is 
ook mogelijk om met behulp van de computer per lamp het 
lichtniveau aan te passen.” Voor belichting met DC is minder 
bekabeling nodig. Bovendien zijn in de armaturen minder 
componenten nodig, waardoor deze minder warm worden en de 
levensduur wordt verlengd. Dat zorgt bij elkaar voor een 
kostenbesparing en maakt de innovatie methode zeker niet 
duurder dan de gangbare.

In de praktijk
Onderzoek heeft aangetoond dat het werkt in de praktijk en dat 
een forse besparing mogelijk is. “Er wordt in samenspraak met de 
onderzoekers een belichtingsstrategie opgesteld en de reactie van 
de plant wordt zorgvuldig gemonitord. De verwachtingen zijn 
positief, maar de plant heeft uiteraard het laatste woord. Ook 
worden de gewassen phalaenopsis en potanthurium 
meegenomen. ”De teler vindt het erg belangrijk dat het initiatief 
een succes wordt en navolging krijgt. “Het is essentieel voor de 
kennispositie van de Nederlandse glastuinbouw dat projecten als 
deze van de grond komen.”

Lichtprojecten ‘in de schijnwerpers’
Binnen Kas als Energiebron lopen nog veel meer ‘lichtprojecten’. 
“Meer belichting is de trend”, stelt Dennis Medema van LTO 
Glaskracht Nederland. Als Kas als Energiebron initiëren, financieren 
en begeleiden we innovaties op het gebied van licht in de kas. 
Daarna is het de taak van de praktijk om het op te pakken. Vreeken 
Bouvardia is daar een mooi voorbeeld van.” 
De trend is dat er meer belicht wordt, maar dat betekent wel meer 
elektraverbruik. Doelstelling van de sector is echter om minder CO2 
uit te stoten; dat is een interessant spanningsveld. 
“Prioriteit is derhalve om in eerste instantie zoveel mogelijk 
natuurlijk licht te gebruiken; dit is immers gratis. 

Medema: ‘Werken aan zoveel mogelijk natuurlijk licht in de kas’

Een belangrijk demonstratieproject is daarbij de Winterlichtkas 
waar verschillende innovaties samenkomen om zoveel mogelijk 
natuurlijk licht in de winter te benutten. Andere projecten richten 
zich op nieuwe kasdekmaterialen, het condensgedrag ervan en om 
meer natuurlijk licht in het gewas toe te laten door licht diffuus te 
maken. Een andere belangrijke manier om te besparen is om de 
omzetting van elektriciteit in licht zo efficiënt mogelijk te laten 
plaatsvinden. Naast belichting op gelijkspanning, is LED-belichting 
daar een voorbeeld van. LED’s zijn al meer dan 30% zuiniger dan de 
huidige SON-T lampen. In verschillende projecten wordt aandacht 
besteedt aan o.a. hoe te telen met LED’s door het gemis aan 
warmtestraling. 
Veel aandacht in het programma Kas als Energiebron gaat uit naar 
een optimale benutting van licht door het het gewas. Voor lelie en 
phalaenopsis blijkt dat er meer dan 30% op elektriciteit bespaard 
kan worden zonder productie in te leveren door beter te begrijpen 
hoe de plant werkt. Ook in andere gewassen is optimalisatie nodig 
door o.a. alleen zoveel te belichten als de plant nodig heeft , sturen 
op een optimale assimilatenverdeling en het lichtspectrum 
aanpassen om de bloei of plantvorm te sturen.

Profiel Vreeken Bouvardia
Bedrijf: Vreeken Bouvardia
 vreekenbouvardia.nl
Visie:  ‘Als we als bedrijf en sector voorop willen  
 blijven lopen, is innoveren een must.’
Locatie: Rijsenhout

Omvang: 5,2 ha verdeeld over 4 locaties
Gewassen: Snijbloem Bouvardia

Lees meer over gelijkspanning op
kasalsenergiebron.nl/besparen/licht/lichtbron.
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