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1. Samenvatting 
De proef was opgezet en uitgevoerd met het doel om jaarrond aan de markt te zijn met duurzame 

komkommers van goede kwaliteit. Op termijn zal de glastuinbouw grotendeels gasloos moeten 

kunnen telen. Er is belichting nodig om in de winter komkommers te kunnen telen. LED belichting 

(148 µmol/m2/s) was toegevoegd aan een Son-t installatie (74 µmol/m2/s) om stappen te maken 

in energie efficiëntie en tegelijkertijd de huidige belichtingssituatie in acht te nemen. Actieve 

ontvochtiging (ontvochtigingscapaciteit: 30 gram/m2/uur) werd gebruikt in dit teeltsysteem, om te 

beproeven of gasloos telen binnen handbereik ligt. Het productiedoel was om minimaal 3 

kg/m2/week te produceren in de wintermaanden om een rendabele teelt aan te tonen.    

 

De teeltproef is uitgevoerd op het Delphy Improvement Centre in afdeling 11 binnen een hoge-

draad teeltsysteem in twee teelten van een half jaar inclusief wissel. De eerste teelt vond plaats 

van half oktober tot half april met het ras Topvision met 3.4 planten/m2. De tweede teelt vond 

plaats tussen eind april tot half september met het ras Lausanne met 2.9 planten/m2. 

 

In de winter werd 30% productie gemist ten opzichte van de prognose, grotendeels veroorzaakt 

door vruchten die niet door zwelden. De bloemaanleg was uitstekend en niets deed vermoeden dat 

die vruchten niet goed zouden uitgroeien. Het is uitgesloten dat de vruchten niet goed uitgroeiden 

door aanwezige verbradingsgassen. De wateropname was conform de opname in een zomerteelt. 

De balans tussen vruchtaanleg en lichtsommen waren in orde. Doelstelling om fossiel-vrij te telen 

werd uitgesteld tot de gewasstand volgens de BCO weer in orde was. Een aantal observaties: 

bolvormig blad, een goede bloemaanleg met slecht uitgroeiende vruchten, groei van opschot 

onderin en slechte groei van zijscheuten bovenin, blad dat onderin het gewas nauwelijks 

verouderde; deed vermoeden dat de plant stress ervaarde of in ieder geval in onbalans groeide. 

Sommige observaties zijn te herkennen als lichtstress, dat terwijl de totale lichtintensiteit van de 

lampen dat niet zou kunnen veroorzaken. Vermoed werd dat het gebruikte spectrum suboptimaal 

was voor het komkommergewas. Hiertoe werden er drie lichtbehandelingen aangelegd in de 

gebruikte afdeling waarbij er in één behandeling 15% verrood werd toegevoegd. Vermoed wordt 

dat de lichtonderschepping verbeterde door horizontaal groeiend blad en hierdoor meer assimilaten 

beschikbaar kwamen voor productie en dat de natuurlijke veroudering van het blad zorgt voor 

herverdeling van assimilaten binnen een plant. De totale productie was in de FR-behandeling het 

hoogst en zette het licht het efficiëntst om in productie van vruchten.  

 

Het gewas was in de zomerteelt veelvuldig uit balans geraakt door de hitte. De koelfunctie van het 

actief ontvochtigingssysteem heeft in de zomer teelttechnische waarde toegevoegd door 

vruchtabortie te beperken. In de zomer is er genoeg warmte geoogst om op een fossiel-vrije 

manier in de warmtebehoefte te kunnen voorzien. De belichting is in de zomer dagelijks gebruikt 

en op een efficiënte manier benut en omgezet in productie. Deze benutting had hoger kunnen zijn 

als vruchtabortie niet was plaats gevonden.  

 

Belangrijkste conclusie is, is dat verrood onderdeel van de oplossing zal zijn om in de winter een 

rendabele komkommerteelt te realiseren. Het lichtspectrum zal de focus moeten krijgen in 

vervolgonderzoek. Optimalisatie van de warmte oogst strategie om in de toekomst gasloos te 

kunnen telen volgt in de onderzoeks stappen daarna. 

  



 

 
8 

2. Inleiding en doel 

2.1. Inleiding 

Jaarrond productie van komkommer zal de marktpositie verbeteren en bijdragen aan de lange 

termijn rentabiliteit. Assimilatielicht is een voorwaarde om komkommers in de winter te kunnen 

telen. Efficiëntie in belichting zal een belangrijke norm worden. Bij gebruik van Son-T met een 

hogere intensiteit dan 100 µmol kunnen situaties ontstaan met te veel warmte. De belichting die 

benodigd is moet hoger zijn dan 100 µmol om een komkommerteelt de winter door te brengen, en 

zal daarom aangevuld worden met LED’s. Bepalen van de teeltstrategie en plantbalans met een 

voldoende hoog lichtniveau voor winterproductie vormt de uitdaging van dit onderzoek. 

In een winterteelt komkommerproef bij het Improvement Centre in 2017-2018 waarbij is geteeld 

met 215 µmol belichting (105 µmol Son-t topbelichting en 110 µmol tussenbelichting) is gebleken 

dat er nog een uitdaging ligt in de juiste plantbalans en plantbelasting in relatie tot geboden licht 

en klimaat.  

 

Uit deze proef kwam naar voren dat een belangrijke afweging gemaakt moet worden in de juiste 

plantdichtheid om daarmee voldoende vruchten per vierkante meter te produceren, terwijl de 

belasting per plant niet te hoog wordt. In het project van 2017-2018 hebben we een plantdichtheid 

gebruikt van 2,4 planten per vierkante meter. Productie van meer vruchten per vierkante meter is 

nodig om tot een rendabele productie te komen. In het begin van de teelt lukte dit, maar de kracht 

van de plant nam op den duur af. Gebleken is dat een hogere plantdichtheid nodig is om meer 

vruchten per vierkante meter te produceren, zodat de extra assimilatiebelichting zijn meerwaarde 

biedt in een hogere productie voor een rendabele jaar rond teelt.  

 

Tevens ligt er een vraagstuk over de verdeling van het licht tussen en boven het gewas en de 

invloed daarvan op de ontwikkeling van de plant. Voordat de proef begint zal er besproken worden 

welke lichtconfiguratie de meeste voordelen biedt binnen een klimaat neutrale komkommerteelt. 

Om de assimilatiebelichting zo goed mogelijk te benutten is het van belang om te weten of het 

licht dat geproduceerd wordt ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de plant.  

 

Vragen die in de lichtbenutting nog onbeantwoord zijn gebleven zijn:  

 Wat is de dagelijkse maximale lichtsom van een jonge en volwassen komkommerplant? 

 Gedurende welke uren van de dag wordt het licht het meest efficiënt benut? 

 Bij welke lichtintensiteit moet er licht weg geschermd worden? 

 

De Nederlandse glastuinbouw moet gasloos leren telen. Warmte moet in deze situatie dus van een 

alternatieve bron afkomstig zijn. Het piekverbuik van warmte zal in belangrijke mate bepalend 

worden voor de kosten van de aansluiting en het gebruik van de benodigde warmte. Om naar de 

toekomstvisie van een fossielvrije glastuinbouw toe te werken moet het totale teeltconcept 

bekeken worden. 

De combinatie van het geleerde van HNT, tezamen met een hoog lichtniveau en minimale warmte 

input of maximale warmte terugwinning is in de komkommerteelt nog niet eerder toegepast. 

 

Elementen als uitbreiden van het belichtingsareaal, maar het afnemen van 

gewasbeschermingsmiddelen etc. moeten hierin worden meegenomen om tot een 



 

 
9 

toekomstbestendig teeltconcept te komen. De kennis die in de afgelopen jaren is opgedaan met 

‘Het nieuwe telen’ moet worden ingebracht om productie en kwaliteit te garanderen.  

 

De meeste uitdagingen zullen liggen in de winterperiode waar de focus zal liggen op de plantbalans 

en licht in relatie tot het minimaliseren van het energieverbruik. Naar de zomer toe zal de focus 

meer komen te liggen in het optimaal gebruik maken van licht, temperatuur en CO2.  

 

2.2. Doelstellingen 
 

Teeltdoelstellingen 

 Optimale plantbalans met een passende stengeldichtheid.  

 Gelijkmatige productie met voorkomen van pieken en dalen 
 Maximale lichtbenutting, en optimale licht:temperatuur verhouding 
 Maximaal biologisch en weerbaar telen. 

 

Energiedoelstellingen 

 Klimaatneutraal telen: gebruik van teruggewonnen warmte uit ontvochtiging of andere 
warmtebronnen. 

 Piekverbruik van warmte beperken, gebruik maken van LT-warmte. 
 Efficiënte inzet van elektra en warmte. 
 Implementatie van een actieve ontvochtigingssysteem voor directe warmtevraag of opslag. 

 

Leerdoelstellingen 

 Efficiënt leren telen door teelt-, en energiestrategie af te zetten tegen gerealiseerde 
productie en energie-, en warmteverbruik. 

 Leren telen met hybride assimilatielicht en actieve ontvochtigingssysteem. 
 De reactie van het gewas volgen op de nieuwe teeltstrategie door temperatuur-, en RV-

verdeling in afdeling, blad-, en vruchttemperatuur, netto straling en fotosynthese te 

monitoren. 
 Leren wat de effecten zijn van het maximaal gesloten telen op het gewas. 
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3. Aanpak en kasinrichting 

3.1. Proefopzet 

3.1.1. Inrichting afdeling 

 

 

 

Figuur 1. Schematische weergave van de kasinrichting. Het bovenste doek is een Luxous 1147 FR en het onderste doek is een Obscura 9950 

FR W. De belichting bestaat uit 74 µmol/cm2/s son-t, 73 µmol/cm2/s top-LED en tussen het gewas hing 75 µmol/cm2/s Inter-LED. De teelt 

is op 15 oktober 2018 aangeplant met het ras TopVision en op 25 april 2019 met het ras Lausanna op steenwol matten. In de gevel van de 

kas waren twee luchtbehandelingskasten geïnstalleerd met elk 5000 m3/uur koelvermogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 µmol 

75 µmol 

74 µmol 

steenwol 

Winter: Topvision 

steenwol steenwol 

Zomer: Lausanne 
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Tabel 1. Informatie kasuitrusting 

Locatie: Delphy Improvement Centre, Violierenweg 3, Bleiswijk 

Afdelingsgrootte Bruto teeltopp. 1008 m2 (35 meter * 3 tralies van 9,6 meter breed 

Netto teeltopp. – 922 m2 (32 m teeltgoot, 6 teeltgoten per tralie) 

Poothoogte 6,68 meter 

Kasdek type Venlo dek – tralie ligger met 2 kappen per tralie 

Glastype  Helder glas 

Verwarming Buisrail (51 cm), 6 lussen per tralie. Groeibuis (?? cm), 6 lussen per tralie, 

gepositioneerd 50 cm boven de goot. 

CO2-dosering OCAP, 1 doseerslang per goot. 

Klimaatcomputer Priva  

Goten Meteor goten, lengte 32 meter, hangend op 60 cm van de vloer 

Gootafstand 1.6 meter  

Verneveling capaciteit 0.5 l/m2.uur, druppelgrootte 3 μm 

Belichting  

 Son-T 74 µmol/m2/sec (Hortilux Schreder groeilicht Gen 2 400V) 

 Top-LED 73 µmol/m2/sec (Phillips GPL toplighting mod. DR/B LB 400V) 

 Inter-LED 75 µmol/m2/sec (Phillips GreenPower LED inter-lighting mod. 400V) 

 Verrood LED 23.5 µmol/m2/sec; behandeling in halve tralie, 15 m. x 8 m. (LxB) (Phillips 

GP LED production 2.2 FR 150 RO 30-33W) 

Doeken  

 Lichtuitstootdoek Ludvig Svensson OBSCURA 9950 FR W 

 Energiedoek  Ludvig Svensson Luxous 1147 FR 

Luchbehandelingskasten 2x AVS-C-WTW 5000, Van Dijk Heating BV  

Slurven onderdoor, diameter 41.5 cm; 14 gaten/meter geperforeerd (Ø3 cm); 

2 slurven per tralie. 

Ontvochtigingscapaciteit:  30 gram/m2/uur  

Ventilatiecapaciteit:          7000 m3/uur  

Capaciteit tbv koelfunctie:  5000 m3/uur 

Capaciteit tbv AVS-functie: 2000 m3/uur 

Koelwater temp IN:            8°C 

Warmwater temp IN:         40°C of hoger 

Warmwater stroom:           2.54 m3/uur  

Elektrisch vermogen:         1.8 kW 

Slang voordruk:                 60 Pa 

 

 

 

Tabel 2. Teeltinformatie 

 Winterteelt 

Ras: TopVision (Enza Zaden) 

Plantdichtheid: 3.4 stengels/m2, 2 ongetopte planten in een duoblok 

Plant datum: 15 oktober 2018 

Laatste oogst: 12 april 2019 

Substraat: Steenwol: Grodan Prestige 133x15x10 (LxBxH) 

Watergift: 1 druppelaar per plant 
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 Zomerteelt 

Ras: Lausanna (Rijks Zwaan) 

Plantdichtheid: 2.9 stengels/m2, ongetopt, enkele plant per blok 

Plantdatum: 25 april 2019 

Laatste oogst: 18 september 2019 

Substraat: Steenwol: Grodan Vital 100x15x10 (LxBxH) 

Watergift: 1 druppelaar per plant 

 

1.1.1 Metingen 

De meteo en klimaatgegevens zijn verwerkt met een Priva klimaatcomputer. Klimaatboxen zijn 

geïnstalleerd ter hoogte van het gewas en boven het scherm en meten relatieve luchtvochtigheid, 

temperatuur en CO2. Een Priva planttemperatuurcamera is geïnstalleerd om inzicht te geven in de 

waterbalans van het gewas. Een Greenhouse Gas analyzer van EMS was geinstalleerd voor de 

winterteelt periode om de vorming van gassen te monitoren en te kunnen constateren of er 

schadelijke concentraties in de teelt aanwezig zijn. Daarnaast is een CropObserver gebruikt om 

efficientie van de fotosynthese te meten. Twee PAR-sensoren op een draaiende arm maten het 

lichtniveau in de kas. Zes pointed micro-climate sensoren brachten de horizontale en vertical 

verdeling van (plant-) temperatuur en RV in beeld. De productie per vierkante meter en gemiddeld 

vruchtgewicht zijn berekend aan de hand van de geoogste vruchten op de 4 middelste goten in de 

afdeling. Een registratie vak, midden in de afdeling, van 10 planten is gevolgd in zijn ontwikkeling. 

De volgende metingen zijn wekelijks in dit registratie vak uitgevoerd: lengtegroei, bladlengte, 

aantal bladeren, LAI, plantbelasting, gezette, geoogste en geaborteerde vruchten.   

1.1.2 Toepassingen HNT 

 

Assimilatenbalans 

De assimilatenbalans is de balans tussen de aanmaak (source) en het verbruik (sink) van de 

assimilaten. In de winter is aan de source-kant, licht de beperkende factor dat bepaalt hoeveel 

vruchten er groot gebracht kunnen worden. In de zomer kan de warmteovermaat de ontwikkeling 

van het gewas beperken. Daarnaast kan een overmaat aan warmte ervoor zorgen dat de 

luchtramen vaker open staan waardoor luchtvochtigheid en CO2 concentratie dalen en de plant 

minder efficiënt fotosynthese kan bedrijven. In beide periodes is het belangrijk om de dunning van 

vruchten goed af te stemmen op het beschikbare licht. 

 

De assimilatenbalans is gebruikt om de plantdichtheid voor de teelten te bepalen. Hier is er vanuit 

gegaan dat de plant een lichtbenuttingsefficiëntie (LBE) realiseert onder de omstandigheden van 

de teelt, zoals dat in de praktijk gangbaar is. In de winter is gerekend met een LBE van 25 

gram/mol en in de zomer een LBE van 18 gram/mol. Op basis van de LBE is een passende 

dunstrategie gedefinieerd waarop het aantal vruchten per plant en per vierkantemeter aansluit bij 

de verwachte lichtsommen. De plantdichtheid werd bepaald door de combinatie van 

vruchtdunstrategie en de maximale belasting per plant bij de verwachte lichtsom. 

 

Energiebalans van de kas  

De energiebalans van de kas was in de proef zo ingericht dat er zo min mogelijk energie verloren 

zou gaan.  Middels de inzet van actieve ontvochtiging is het surplus aan latente warmte geoogst en 

teruggebracht in de kas als voelbare warmte. De ontvochtigingsstrategie is er op gericht om de 
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schermen en luchtramen langer dicht te kunnen houden. Enerzijds wordt er warmte gewonnen uit 

het surplus van vocht in de lucht, anderzijds blijven de schermen langer dicht, wordt de isolatie 

verhoogd en de warmteinput verlaagd. De geoogste warmte wordt deels gebruikt om de droge 

lucht weer op kastemperatuur in te blazen en deels om aan de warmtebehoefte te voldoen op een 

later moment op de dag. Hierdoor wordt de energievraag op het ene moment van de dag deels 

ingevuld met de energie geoogst op andere momenten van de dag met een energieoverschot. 

 

Overdag bij hoge natuurlijke instraling is de strategie erop gericht om de energie inhoud van de 

kaslucht zo hoog mogelijk te houden door gebruiken te maken van verneveling. Het gebruik van de 

energie van directe instraling om de nevel te verdampen werkt op 2 manieren positief uit op de 

klimaatbeheersing. De kas blijft hierdoor koeler waardoor de luchtramen langer gesloten blijven en 

de CO2 concentratie langer hoog blijft. Een hogere luchtvochtigheid bij instraling zorgt ervoor dat 

de huidmondjes open blijven en de plant CO2 kan opnemen.  

 

Energiebalans van de plant 

Uitstraling naar het kasdek wordt verlaagd door schermdoeken te sluiten, wat mogelijk wordt 

gemaakt door het actieve ontvochtigingssysteem. Daarnaast worden de twee doeken met overlap 

gesloten na zonsopgang en voor zonsondergang wanneer de instraling lager is dan 100 W/m2. 

Hiermee wordt de kans verlaagd dat te ver afkoelen waardoor condensatie kan optreden.  

 

  



 

 
14 

2 Buitenomstandigheden 

In dit hoofdstuk worden de buitenomstandigheden, instraling en temperatuur, beschreven tijdens 

de proefperiode en vergeleken met het langjarige gemiddelde (Figuur 2 en Figuur 3. De winter van 

2018-2019 karakteriseerde zich als een gemiddelde winter zonder echt langdurige vorstperiodes. 

Voor het energieverbruik betekent dit dat Tussen week 6 en 12 was het buiten gemiddeld warmer 

dan het langjarige gemiddelde. In de zomer zijn er 3 hittegolven geweest waarin er uitzonderlijk 

hoge instraling heeft plaats gevonden in combinatie met hoge buitentemperaturen.  

 

 

Figuur 2. De gemiddelde instraling (j/cm2/dag) van afgelopen tien jaar (blauwe lijn) naast de instraling van 2018-2019 (rode 

lijn) weergegeven voor de proefperiode van week 41 2018 t/m week 38 2019.  

 

 

Figuur 3. De gemiddelde etmaaltemperatuur van buiten (°C) van afgelopen tien jaar (blauwe lijn) naast de etmaaltemperatuur 

van buiten van 2018-2019 (rode lijn) weergegeven voor de proefperiode van week 41 2018 t/m week 38 2019. 
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3 Winterteelt 

3.1 Teeltverloop  

3.1.1 Van het licht af 

De belichtingsuren worden opgebouwd, afgestemd op het buitenlicht en de assimilatenvraag van 

het gewas. Vanaf de start hadden we een planning gemaakt om de plantbelasting goed af te 

stemmen op het lichtaanbod. Door een hogere bladafsplitsing dan verwacht, liep de plantbelasting 

te ver op, waardoor de vruchten niet snel genoeg uitgroeiden, met opstapeling van vruchten als 

gevolg. Door het dunnen van meer vruchten, begin december, beoordeelde de BCO het gewas 

weer als een gewas waar we nog lang mee verder kunnen telen. En, werd er langzaamaan weer 

gediscussieerd over meer snelheid maken. Ondanks dat we de eerste paar weken wat tegenslag 

hebben gehad, was de BCO tevreden met de productie van 10.8 kg/m2 na vier weken oogsten.  

3.1.2 Inter-LED te laag 

In dezelfde periode waarin de plantbelasting te ver opliep en de vruchten langzamer uitgroeiden, 

kan het meegespeeld hebben dat een deel van de bladeren vergeelden ter hoogte van de inter-

LED’s, waardoor de bladeren het onderschepte licht van de inter-LED’s mogelijk niet optimaal heeft 

kunnen benutten. Het lijkt erop dat de inter-LED’s te laag hingen waardoor het blad nét boven de 

inter-LED zich al aanpaste aan lagere lichtniveaus waarna het bij het passeren van de Inter-LED’s 

de hoge lichtniveaus niet meer kon verwerken en daardoor geel kleurde. Na het verhogen van de 

inter-LED’s hebben we deze vergeling niet meer zien ontstaan. Met behulp van een lichtmeting is 

vastgesteld dat de inter-LED’s op het moment op de juiste hoogte hangen om de snelle verticale 

afname in licht tussen het gewas op te vangen. 

3.1.3 Zoeken naar de juiste strategie met actieve ontvochtiging 

Met de start van de teelt werkte de actieve ontvochtiging nog niet. Om zeker te zijn van een goede 

start met een goede inworteling is hierom gekozen om luchtbeweging te creëren door warmte van 

de onderbuis in te brengen. De inbreng van warmte werd afgebouwd op basis van instraling. Nadat 

de actieve ontvochtiging in werking was gesteld was het de eerste paar weken erg zoeken naar de 

juiste strategie voor het gebruik van de actieve ontvochtiging. In de week dat het gewas niet meer 

naar het zin stond, ontstond er discussie over de mogelijke gevolgen van luchtbeweging in het 

gewas. Uit voorzorg is de actieve ontvochtiging minder ingezet tot dat het gewas weer is hersteld 

van de hoge plantbelasting. De uitdaging voor de december periode was om het gewas in balans te 

laten groeien waarna de actieve ontvochtiging weer langzaamaan vaker ingezet zou worden.  

3.1.4 Afpellen van oorzaken op vruchtontwikkeling 

Na het leegdunnen van meer oksels om de plantbelasting af te stemmen op het lichtaanbod, is de 

opvolging en het doorzwellen van de vruchten niet verbeterd. De vruchten bovenin de kop zijn de 

hele winter beoordeeld als sterk bloeiende vruchten en niets duidde erop dat diezelfde vruchten 

later door de plant zouden worden “vergeten” (Figuur 4). Naarmate de vruchten lager in de plant 

komen te hangen, zwelt 20% tot 30% van de vruchten niet door. De niet-zwellende vruchten 

worden als afval geoogst met verharde en verdroogde punten. Sindsdien zijn we mogelijke 

oorzaken uit gaan sluiten om te achterhalen wat wel de oorzaak kan zijn van het niet door zwellen 

van de vruchten. 
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Figuur 4. De uitgroei van de komkommervruchten rondom de kortste dagen van het jaar, van de vruchtaanleg (A) naar een vrucht 

wat goed lijkt uit groeien (B) en onder vrucht op foto “A” hangt. Onder de vrucht op foto “B” hangt dan een vrucht wat zonder reden 

niet door groeit/zwelt (C), met daaronder een uitstekend uitgegroeide komkommervrucht (D). 

 

Het doel van de proef was om jaarrond, klimaat neutrale komkommers te produceren met een 

productie van 3 kg/m2/week, om de teelt van komkommers in de donkerste winterperiode 

rendabel te maken. Gemiddeld werd een productie gehaald van ±2 kg/m2/week. Na de ervaring 

dat dit niet lukte zoals verwacht, kwamen we er al snel achter dat de oplossing niet ligt in 

aanpassingen in de klimaatstrategie. We hebben de energiedoelstellingen en daarmee het gebruik 

van de actieve ontvochtiging naast ons neergelegd, om eerst te laten zien dat met een 

conventionele manier van telen de komkommers niet beter gingen groeien.  

 

In de BCO’s werd benoemd dat het mogelijk kan liggen in de wateropname van de plant. Als er te 

weinig water wordt gegeven, kan de plant water uit de vruchten onttrekken, dan “versteent” de 

vrucht, en zal deze niet meer zwellen. Het is gelukt om met een watergiftstrategie tot nu toe een 

goede kwaliteit wortelgestel te houden zonder infectie van Pythium. De wateropname is met 

aanpassingen in de watergift verbeterd van 2.5 cc/joule (120 cc/mol) in week 50 naar 3.5 cc/joule 

(140 cc/mol) in week 52, waar het de eerste 10 weken van 2019 gemiddeld 3.7 cc/joule (164 

cc/mol) was. Maar er was geen verbetering te zien in de opvolging en het doorzwellen van de 

vruchten. 

3.1.5 Invloed ethyleen 

Door het gebruik van actieve ontvochtiging blijven de luchtramen in de belichte periode meer 

gesloten. Om eventuele neveneffecten op het gewas hiervan inzichtelijk te krijgen zijn er 3 EMS 

rookgasmeetpalen in de proef geïnstalleerd. Op het Improvement Centre (IC) binnenin de 

komkommerafdeling wordt er sinds het begin van de proef gemeten. Om verdere invloeden te 

onderzoeken zijn er in week 8 en 9 twee extra meetpalen geplaatst, één buiten bij het IC en één 

binnen bij een komkommerteler die gebruik maakt van Son-T belichting en zuivere CO2-dosering. 

Deze extra meetpalen waren geplaatst nadat er in de periodes december en januari hoge 

rookgasconcentraties waren gemeten. De herkomst kon worden verklaard door afnemende 

luchtkwaliteit buiten door kouder weer. Daarnaast werden er hogere ethyleenconcentraties 

gemeten bij de komkommerteler met Son-T waar wel goede producties werden gedraaid. Hierdoor 

leek het erop dat ethyleen geen invloed heeft gehad op de productie van het komkommergewas. 
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3.1.6 Invloed kunstlicht 

Met het afnemen van het buitenlicht naar de winter, hebben we het gewas zien veranderen met 

vruchten die niet doorzwelden (Figuur 4) en bladeren die tot in het extreme opkrulde (Figuur 5) 

en. Het vermoeden begon te ontstaan dat het komkommergewas mogelijk een tekort van een 

bepaalde lichtkleur ervaart dat in het zonlicht wel in de juiste verhoudingen aanwezig is. Om LED 

in komkommer onder lage daglichtomstandigheden te laten slagen is er mogelijk een optimalisatie 

in het lichtspectrum nodig.  

 

 

Figuur 5. Bolvormig groeiend komkommerblad. Foto genomen op 3 december 2018.  

 

Met de aanwezige lichtbronnen in de proef 

en het toevoegen van verrood lampen zijn 

er begin februari drie lichtbehandelingen 

ingezet om een reactie op de 

gewasontwikkeling uit te lokken (Figuur 6). 

Het doel hiervan was om meer inzicht te 

krijgen in waarom het gewas anders groeit 

en hoe de plant fysiologische processen 

reageren onder de verschillende 

lichtcondities. Hierom zijn er aanvullende 

indicatieve metingen uitgevoerd aan de 

verdamping van het blad op verschillende 

hoogtes (3.2.7 Indicatieve 

verdampingsmeting onder 

lichtbehandelingen). Met het toenemende 

natuurlijke licht verbeterde de uitgroei van de komkommers in de hele afdeling. In de 

 

  

 

 

Top-LED 

+ 

Inter-LED 

 

 

Top-LED 

+ 

Son-T 
Top-LED + 

Son-T + 

verrood 

Tralie 3 Tralie 2 Tralie 1 

 

                                               ↑Binnenkomst↑                                                           

Figuur 6. Schematische weergave van de proefafdeling waarin vanaf 

half februari 3 lichtbehandelingen zijn aangelegd in de afdeling om de 

invloed van spectrum op de gewasontwikkeling te onderzoeken.  
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lichtbehandeling met verrood verbeterde de uitgroei sneller met als resultaat een hogere productie 

en een hogere LBE ten opzichte van de andere twee behandelingen.   
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3.2 Resultaten 

3.2.1 Kasklimaat 

Een etmaal van 22°C moest in de eerste teeltweek zorgen voor een snelle gewasontwikkeling en 

vruchtzetting (Figuur 7). Vanaf week 43 werd er gestreefd naar een etmaal van 21,3 °C om de 

bladaanmaak in toom te houden. Met toename van instraling van buiten mocht dit etmaal stijgen 

tot 21,8 °C - 22,0 °C. vanaf week 11 mocht er een etmaal van 21,5 °C bij een instraling <500 

joule, en 22 °C etmaal bij een instraling <1000 joule.  

 

In week 49 werd de AO uitgezet, voor het uitsluiten van een effect op de vruchtontwikkeling. In 

week 52 mocht de kastemperatuur met een halve graad worden verhoogd, omdat het gewas in de 

kop wat energie over leek te hebben. In week 49 is tegelijkertijd een toename te zien in RV % in 

de nacht (Figuur 8). Mycosphearella werd in de weken erop geconstateerd op het blad waardoor er 

een minimum luchtraam en minimum buis werden toegepast om vocht te verliezen en het blad op 

de grond te drogen (zie hoofdstuk 3.2.9 Gewasbescherming).  

 

Figuur 7. De kastemperatuur (°C) weergegeven als gemiddelde van de dag, nacht en etmaal voor de winterteelt van week 41 

2018 t/m week 15 2019.  
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Figuur 8. De RV (%) weergegeven als gemiddelde van de dag, nacht en etmaal voor de winterteelt van week 41 2018 t/m week 

15 2019. 

3.2.2 Watergift 

De matten waren in week 41 vol gedruppeld waarna in de twee daaropvolgende weken werd 

toegewerkt naar intering van de mat van 80% tot ongeveer 60%. Na de bloei van de eerste vrucht 

werd begonnen met water geven ongeacht het interingspercentage. In de weken daarop werd er 

gestreefd naar een intering van 7% tot 8% in de nacht met het doel de wortels gezond te houden. 

Om sneller op drain te komen werden de beurtjes in de ochtend vergroot in week 43. In de periode 

dat de vruchtbelasting aan het opbouwen was had de plant extra voeding nodig waardoor er werd 

gedruppeld met een EC van 3.8. Na dat de vruchtbelasting stabiliseerde werd de druppel EC 

verlaagd naar ±3.5 µS/cm om een streef EC te realiseren in de mat van 2.5 tot 3.0 µS/cm. In de 

proef werd er gebruik gemaakt van een dagvoorraad waardoor de EC voor 1 tot 2 dagen vast 

gesteld is.  

 

De dag eindigde met een kleine waterbeurt nadat de lampen uitgingen, omdat werd geobserveerd 

op de WGH-sensoren dat het gewas nog veel water opneemt in die periode van de dag. Er werd 

gestreefd naar een intering van 7-8% in de mat in de nacht, om genoeg zuurstof aan te bieden 

aan de wortels en Pythium infectie te voorkomen. 2 tot 3 uur na lampen aan werd er een klein, 

170 ml/m2, waterbeurtje gegeven, waar in week 44 een extra beurtje werd toegevoegd in de 

belichte nacht. Na de natuurlijke zonsopkomst werd er in 3 grote, 324 ml/m2, watergift momenten 

toegewerkt naar drain. In de middag werd de watergift verkleind naar 170 ml/m2 per waterbeurt. 

 

Het aantal beurten en de mate van intering in de (belichte) nacht bleef een discussiepunt in de 

BCO’s. Vooral nadat in week 46 het VD ontvochtigingsniveau werd verhoogd van 1,5 naar 2,5 g/m3 

in de onbelichte nacht, steeg de EC en daalde het watergehalte in de mat sneller dan voor de 

aanpassing. De EC gift werd verlaagd naar 3.2 µS/cm en in de loop van week 48 werd de intering, 

in de nacht na de eerste watergift, beperkt door een extra watergeefmoment toe te voegen 

waardoor het watergehalte in de mat mocht toenemen richting zonsopgang (Figuur 9, pijl 1). 

Hierna werd er een intering in de nacht nagestreefd van ±5% . In week 49 werd er opgemerkt dat 

de watergehalte in de middag een dalende trend inzet na het verzadigingspunt bereikt te hebben 

(Figuur 9, pijl 2). Besloten werd om een beurtje weg te halen rondom verzadigingspunt, ook met 
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de reden dat er erg veel, 40%, drain werd gerealiseerd. Dit beurtje werd toegevoegd na het 

verzadigingspunt in de middag. De middagbeurtjes werden vergroot van 186 ml/m2 naar 256 

ml/m2 om het watergehalte stabiel te houden in de dagperiode van week 52. Dit is terug te zien in 

een toename van de wateropname per eenheid licht van ±120 ml/mol in week 50 naar ±170 

ml/mol in week 1 (Figuur 10). Omdat op een lichte en donkere dag bijna net zoveel water werd 

gegeven werd in week 3 de wachttijd verkort naar 45 minuten met daarbij een extra verkorting 

van 25 minuten op de wachttijd bij 100 joule instraling. De frequentie van beurten werd in week 2 

aangepast zodat de watervraag en het aanbod van licht beter op elkaar is afgestemd. Hiervoor 

werd er net zoveel water gegeven op een dag van 50 joule als een dag van 350 joule. In week 4 

kwamen er in de middag 3 watergeefbeurtjes bij want het gewas nam meer water op doordat die 

week de ontvochtiging was aangezet op de dag wanneer de VD onder de grens van 6 gram/m3 

kwam (Figuur 20). In week 5 werd die grens op de dag verlaagd naar 4 gram/m3, waardoor er 

minder lucht werd gerecirculeerd door het AO-systeem om het niveau van 4 gram/m3 te realiseren. 

Het lijkt er dus op dat de lagere mate van luchtverplaatsing in week 5 t.o.v. week 4 resulteerde in 

een lagere wateropname per lichteenheid. Vanaf week 5 werd er gestreefd naar een drain van 

35% bij een instraling >300 joule en 25% bij een dag met een instraling <300 joule. 

 

 

Figuur 9. De gemiddelde watergehalte, EC en substraattemperatuur van 3 sensoren van 2 dagen in week 49 van 2018. Pijl 1 laat een 

stijgende trend zien in watergehalte richting herverzadiging van de mat. Pijl 2 laat een dalende trend zien in watergehalte van 

herverzadiging van de mat.  

 

 

 

 

1 
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Figuur 10. De drain en wateropname (l/m2) gemiddeld per dag in kolommen weergegeven op de linker y-as en de wateropname 

(ml/mol) in een lijn weergegeven op de rechter y-as voor de periode van de winterteelt. 

 

Er waren droge matten geobserveerd aan het begin van de goot. Om inzichtelijk te krijgen wat het 

verloop was in watergehalte van het begin van de goot naar het midden van de goot was dit 

gemeten voor 3 goten (Figuur 11). Op basis van deze meting was op de eerste mat een extra 

druppelaar erbij gestoken. 

 

 

Figuur 11. De watergehalte gemeten op 10 januari 2019, tussen 16:00 en 18:00 uur, op 3 goten om het verloop in watergehalte van 

het begin naar het midden van de goot inzichtelijk te maken. Per mat zijn er 7 metingen uitgevoerd die gemiddeld worden 

weergegeven per mat. Mat 1 is de eerste mat op de goot vanaf het betonpad, mat 10 is de middelste mat op de goot.  

3.2.3 Plantbalans: Lichtsom en plantbelasting 

De Son-t belichting is ingeschakeld in de week van planten om de vegetatieve groei van het gewas 

en wortelontwikkeling te bevorderen (Figuur 13). De Top-LED’s werden bijgeschakeld in de tweede 

week en de Inter-LED’s in de vierde week na planten om de generatieve inslag, die de winter 

ervoor is gezien bij het aanschakelen van de LED’s, zo lang mogelijk uit te stellen. De eerste drie 
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weken was de bedoeling om genoeg licht aan te bieden en met een lichtsom van 14 mol/m2/dag 

was dat aan de veilige kant om de plant in zijn ontwikkeling te helpen (Figuur 14). De 

plantbelasting steeg snel om de plant in zijn lengtegroei te remmen. Tijdens de stijging werd er 

naar rato van het aantal vruchten per vierkante meter bij belicht. Vanaf week 45 brandde het 

kunstlicht voor 15,6 mol/m2/dag.  

 

In week 47 vergeelde het blad rondom de inter-LED’s. Het leek erop alsof het blad boven de inter-

LED’s al gewend raakte aan een laag lichtniveau. Wanneer dat blad op tussenled hoogte werd 

verlaagd, was de gedachte dat het blad het hoge licht niveau niet meer kon verwerken, waardoor 

het vergeelde. Nadat de inter-LED’s waren verhoogd is er een lichtonderscheppingsmeting 

uitgevoerd, waaruit bleek dat de inter-LED’s na het verhogen op de goede hoogte hingen (Figuur 

12). 

 

Figuur 12. De lichtonderschepping van het gewas gemeten op 6 december 2018 nadat de inter-LED’s hoger waren opgehangen 

tussen het gewas.  

 

In week 50 werd er besloten om de belichting 2 uur eerder aan te zetten omdat er aan het einde 

van de dag temperatuur pieken ontstonden door de warmte van de lampen onder gesloten doeken. 

Na het verschuiven van de belichtingsperiode ontstond er juist een temperatuur piek aan het begin 

van de belichte dag. Maar deze piek is wel lager, max 22 °C i.p.v. de piek van 25 tot 26 °C aan het 

einde van de belichte nacht wanneer het gewas eigenlijk in rust hoort te gaan.  

 

Nadat er observaties waren dat de vruchten gedeeltelijk niet goed zwelden, werd ervoor gekozen 

om vanaf week 1 het aandeel LED uren af te bouwen om te zien of dit de vruchtontwikkeling zou 

verbeteren. Het korter aanzetten van de LED armaturen tussen week 1 en week 5 werd 

gecompenseerd door de toename in natuurlijk licht. De lichtsom bleef gemiddeld per week stabiel, 

waardoor beredeneerd werd dat de slechte vruchtontwikkeling niet kwam door een tekort aan licht. 

In week 5 werden er drie lichtbehandelingen opgezet in de proef (Figuur 6). De drie 

lichtbehandelingen waren zo opgezet dat in elke behandeling 2 van de 3 lichtbronnen werden 

gebruikt, waardoor elke behandeling dezelfde intensiteit bevatte en dezelfde lichtsom creëert 

wanneer de lichtbronnen tegelijk aan-, en uit werden geschakeld.  
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Figuur 13. De belichtingsuren gemiddeld per dag weergegeven per week per lichtbron voor de winterteelt.  

 

 

Figuur 14. De plantbalans weergegeven als de gemiddelde plantbelasting (aantal vruchten/m2) in verhouding tot de gemiddelde 

lichtsom per dag (mol/m2/dag). 
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Figuur 15. Het aandeel buitenlicht en kunstlicht op de totale lichtsom, weergegeven voor de periode tot week 5 met alle drie de 

lichtbronnen en voor de periode na week 5 berekend met de lichtsom van son-t en Top-LED opgesomd.  

3.2.4 Klimaat sturing middels actief ontvochtigen  

Twee weken na start van de teelt, 12 november 2018, was het AVS volledig gereed voor gebruik. 

Tot dan toe is er een vrij conventionele manier van klimaatsturing gehanteerd, wat langzaamaan 

werd afgebouwd naarmate het gebruik van het AVS werd uitgebouwd. De capaciteit van het AVS 

werd voornamelijk geregeld op het VD ontvochtigings niveau, weergegeven als de setpoint VD in 

Figuur 16. Wanneer de kas VD onder dat niveau komt dan wordt het te vochtig en zal het AVS 

aanschakelen, weergegeven als een positieve waarde in Figuur 17.  

 

Figuur 16. Verloop van het VD ontvochtigings niveau (de setpoint van de VD) in de winterteelt 

zoals deze voor het AVS zijn ingesteld in de klimaatcomputer. 
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Figuur 17. Het verschil tussen de ingestelde VD ontvochtigingsniveau en de kas-VD (gram/m3) 

waardoor te zien is wanneer het AVS aan stond op basis van de VD. Wanneer dit verschil negatief 

was, dan stond de AVS uit, wanneer positief dan stond de AVS aan. 

 

Tussen 1 november en 13 november werd er een lager VD ontvochtigingsniveau ingesteld (1.5 - 

2.0 g/m3) in de nacht dan in de belichte nacht (2.5 – 3.0 g/m3). De eerste week stond de AVS veel 

lucht rond te pompen naar de mening van de BCO-leden terwijl het niet te vochtig was in de kas, 

dus werd het VD ontvochtigingsniveau verlaagd met een 0.5 g/m3 in elk dagdeel zodat het AVS 

minder hard aan stond. De uitblaastemperatuur van de lucht uit de slurven stond tot dan toe nog 

ingesteld op de stooktemperatuur van de kas. Dit zou betekenen dat er op een zonnige dag 

koelere lucht onderin het gewas werd geblazen, waardoor er mogelijk een verticaal 

temperatuurgradiënt kan ontstaan zoals dat in de proef “Totaal concept tomaat” was 

geconstateerd. Vanaf week 46 was de uitblaastemperatuur ingesteld als de kastemperatuur +1 °C 

(Figuur 18).  
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Figuur 18. De temperatuur van de lucht uitgeblazen (blauwe lijn) op stooktemperatuur (groene lijn) weergegeven van 14 november t/m 18 

november en de  temperatuur van de lucht uitgeblazen op kasluchttemperatuur weergegeven van 21 november t/m 24 november. 

 

Van week 48 naar week 49 werd de omschakeling gemaakt van de gedachte dat het AVS zo veel 

mogelijk gebruikt moest worden, door het VD ontvochtigingsniveau altijd boven de kas VD in te 

stellen, naar het gebruik van de AVS alleen wanneer het te vochtig was, door het VD 

ontvochtigingsniveau zo in te stellen dat het AVS ‘s nachts altijd aan zou gaan en overdag niet 

(Figuur 19). De focus lag hier vooral bij dat het niet te vochtig mocht worden om schimmelvorming 

te voorkomen. Vanaf 1 december werd er in de belichte nacht standaard geventileerd, ook als er 

geen vocht werd onttrokken (te zien aan dat het koelblok uitstaat), om de vochtige lucht tussen 

het gewas op de goot te mengen met de drogere lucht boven het gewas. Deze strategie werd 

gebruikt tot week 52. In die periode stond er volgens de BCO nog geen krachtig en in balans 

groeiend gewas. Daarom werd er besloten om gedurende de feestdagen en de periode daarna het 

AVS niet te gebruiken totdat er wel een stabiel groeiend gewas staat.  

 

 

Figuur 19. Het aangaan van het AVS wanneer kas VD (g/m3; oranje lijn) lager is dan het VD ontvochtigingsniveau (g/m3; rode lijn). Het AVS 

onttrekt vocht aan de lucht wanneer het koelblok (°C; blauwe lijn) aanstaat (temp. ≠ 0 °C) en er lucht gerecirculeerd wordt, weergegeven als 

de ventilatiecapaciteit (%; groene lijn). Koelblok en ventilatiecapaciteit staan op de as weergegeven van 0 – 105. Voor de kas VD en het VD 

ontvochtigingsniveau gelden de waardes van de as gedeeld door 10.  

 

Na de observaties dat de stand van het gewas en de vruchtontwikkeling niet verbeterde en een 

aantal oorzaken werden uitgesloten (luchtbeweging, wateropname en schadelijke 

rookgasconcentraties), ontstond het vermoeden dat het spectrum niet optimaal was voor het 
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komkommergewas. Het gewas groeide nog steeds niet naar behoren, maar de BCO was overtuigd 

dat het AVS niet de oorzaak was. Het AVS werd op 19 januari weer aangezet om alsnog enigszins 

te kunnen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om klimaatneutraal te telen en hoe de 

uitwerking is op het klimaat. Het AVS werd op de dag ingesteld op een VD ontvochtigingsniveau 

van 6 g/m3 omdat dit een gangbare VD is op zomerse dagen en ‘s nachts werd er gestuurd op een 

VD van 0,5 g/m3 met de ventilatiecapaciteit begrenst op 50% en de uitblaastemperatuur van de 

lucht op kasluchttemperatuur (Figuur 20). Aan de groen/rode vlakken te zien (30 tot 60 g/m2/uur) 

gedurende de periode met deze instelling kan er met die instelling veel vocht aan de lucht 

onttrokken worden op de dag, met name doordat vocht gemakkelijker condenseert wanneer het 

verschil in temperatuur het grootst is tussen de kaslucht en het koude blok (Figuur 22). Op 15 

maart werd het VD ontvochtigingsniveau verlaagd van 4 naar 3 g/m3, en werd de begrenzing op de 

ventilatiecapaciteit verhoogd naar 75%, waardoor er meer ruimte ontstond om de streef VD van 3 

g/m3 werkelijk te halen met name in de belichte nacht en op bewolkte dagen overdag.  

 

Figuur 20. Het beperken van de ontvochtiging op de dag door de VD-ontvochtigingsniveau (g/m3; rode lijn) in de belichte nacht en op de dag 

te verlagen van 6 naar 4 g/m3. Temperatuur van het koelblok (°C; blauwe lijn) en ventilatiecapaciteit (%; groene lijn) staan op de as 

weergegeven van 0 – 105. Voor de kas VD (g/m3; oranje lijn) en het VD ontvochtigingsniveau gelden de waardes van de as gedeeld door 10. 

 

Begin april werd de regeling op vocht en ontvochtiging verder verfijnd, met het doel om met het 

AVS meer latente warmte te winnen (Figuur 21). Het energiedoek mocht in de basis tot 97% 

sluiten (=15 cm kier). Vanaf dat punt mocht het verder sluiten wanneer het niet te vochtig was 

(VD > 1,5). In een VD-traject van 1,3 tot 1,8 g/m3 mocht het energiedoek verder sluiten van 95% 

tot 100%. Hiermee werd ondervangen dat het te vochtig zou worden mocht het AVS het niet 

aankunnen of om wat voor reden dan ook niet aan gaan.  

 



 

 
29 

 

Figuur 21. Het optimaliseren van de ontvochtigingscapaciteit door minder te kieren met de doeken om meer vocht in de kas te houden zodat 

de AVS meer kan ontvochtigen voor warmtewinning. Omschakeling van strategie vind plaats op 1 april 2019. Het VD ontvochtigingsniveau 

(g/m3; rode lijn) werd verhoogd van 0,5 naar 3 g/m3 in de onbelichte nacht. Weergegeven zijn het energiedoek (% sluiting; paarse lijn), het 

lichtuitstootdoek (% sluiting; gele lijn), de buitentemperatuur (°C; donker groene lijn), het koude blok (°C; licht blauwe lijn), de 

ventilatiecapaciteit (%; licht groene lijn) en de kas VD (g/m3; oranje lijn). De kas VD en het VD ontvochtigingsniveau moet worden afgelezen 

als de waarde op de y-as gedeeld door 10. 

 

De klimaatregeling met het AVS komt in de hele winterteelt eigenlijk niet goed tot zijn recht, 

behalve in de laatste twee weken van de winterteelt. Dit komt hoofdzakelijk doordat er twijfels 

waren bij het gebruik van het AVS doordat de gewasstand en de vruchtontwikkeling niet aan de 

verwachtingen voldeden. Nadat de BCO overtuigd was dat de oplossing te vinden was in het 

optimaliseren van het spectrum, werd de klimaatsturing en de warmtewinning met het AVS pas 

verder geoptimaliseerd. Naar de maatstaven van de BCO was de klimaatsturing in de laatste paar 

weken naar behoren, wat betekent dat er nog steeds verbeteringen aan te brengen zijn. Helaas 

kunnen er geen conclusies getrokken worden of deze klimaatsturing ook goed functioneerde voor 

het gewas aangezien het gewas tot het einde van de winterteelt niet optimaal produceerde door 

een suboptimaal lichtspectrum.  
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Figuur 22. De berekende ontvochtiging (g/m2.h) gerealiseerd met het AVS in de periode van 12 november 2018 tot 12 

april 2019 weergegeven op de y-as en het uur van de dag op de x-as. De mate van ontvochtiging wordt in kleuren 

weergegeven in de legenda aan de rechterkant van het figuur.  

 

 

Figuur 23. De ventilatiecapaciteit (m3/m2.uur) gerealiseerd met de luchtbehandelingskasten uitgezet per moment op de dag 

(x-as) in de periode van 12 november 2018 t/m 27 augustus 2019 (y-as).  
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3.2.5 Gewasontwikkeling 

Aan de start van de proef was het plan om de eerste paar weken een dunstrategie van 50% te 

hanteren met een verwachte bladafsplitsing van 6 bladeren per stengel. In de donkerste weken 

zou er dan een dunstrategie van 43% gehanteerd worden waarna bij het toenemen van het 

buitenlicht weer overgeschakeld kon worden op een dunstrategie van 50%. Met deze strategie 

zouden we iets meer arbeid in vruchtdunning moeten stoppen in de winterweken, maar dit zou zich 

weer terugbetalen doordat er geen extra stengels bijgemaakt hoefden te worden. Deze strategie 

werkte in de proef niet omdat de bladaanmaak continu hoger was dan 6 bladeren, waardoor er 

over werd gegaan op een dunstrategie van 33% tussen week 48 en week 9 (Figuur 24). De 

toenemende etmaaltemperaturen tussen week 5 en 8 zorgde voor een hoge bladafsplitsing 

waardoor de dunstrategie van 33% in die weken nog werd aangehouden. Het aantal aangemaakte 

bladeren was in totaal 66, 68, 69 bladeren per stengel in 11 weken voor respectievelijk de 

behandelingen “Top-LED+Inter-LED”, “Top-LED+Son-T+VR” en “Top-LED+Son-T”. Met een gelijke 

dunstrategie voor elke behandeling resulteerde dit in 25, 24.3 en 24.5 gezette vruchten per 

stengel op voor respectievelijk de behandelingen “Top-LED+Inter-LED”, “Top-LED+Son-T+VR” en 

“Top-LED+Son-T”.  

 

Figuur 24. De bladaanmaak in aantal per stengel wat werd gebruikt om de dunstrategie te bepalen om tot een bepaalde 

vruchtaanleg te komen met een plantbelasting (niet weergegeven) dat past met de verwachte lichtsommen. De bladaanmaak, 

vruchtaanleg zijn weergegeven voor alle drie de lichtbehandelingen. De dunstrategie was in elke lichtbehandeling hetzelfde. De 

dunstrategie die werd toegepast werd besloten op basis van de plantbelasting in de “top-LED+inter-LED” lichtbehandeling. 

 

De eerste twee pieken in lengtegroei in week 43 en 48 zijn te relateren aan dat de vruchtbelasting  

aan het opbouwen was of afgebouwd is (Figuur 25). Tussen week 50 en week 8 is er een stijgende 

lijn in etmaaltemperatuur gerealiseerd. Deze stijgende trend is ook terug te zien in de lengtegroei 

tot week 6 waarna de lengtegroei een dalende trend inzet, de etmaaltemperatuur volgend. Week 

11 t/m 15 blijft de lengtegroei stabiel, bij een stijgende etmaaltemperatuur. Dit komt mogelijk 

doordat de plantbelasting ook stijgende was en meer assimilaten vroeg ten koste van de 

lengtegroei. De lengtegroei van het gewas in behandeling “Top-LED+Son-T+VR” was hoger dan de 
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andere twee behandelingen in de weken 10 t/m 12. Mogelijk speelde het kunstlicht in die periode 

weer een groter rol, doordat de verhouding natuurlijk licht en kunstlicht weer afnam. Hierdoor zou 

het verrood een groter effect kunnen hebben gehad ten opzicht van de periode er omheen. 

Verrood heeft het effect dat het kan zorgen voor meer strekking van het gewas. In de periode van 

de drie behandelingen is het gewas 591 cm, 631 cm en 613 cm gegroeid in respectievelijk de 

behandelingen “Top-LED+Inter-LED”, “Top-LED+Son-T+VR” en “Top-LED+Son-T”.  

 

Het verschil kan worden verklaard door 3 verschillende factoren: verschil in lichtintensiteit van 

boven, verschil in licht kwaliteit i.e. spectrum (met en zonder son-t, met en zonder verrood), 

verschil in warmtestraling van boven. De meest simpele verklaring voor de waargenomen 

verschillen in totale lengtegroei zou het volgende zijn: 

1.  Verschil “Top-LED+Inter-LED” vs. “Top-LED+Son-T”: warmtestraling van son-t zorgt voor 

verhoogde planttemperatuur en idem ontwikkelingssnelheid. 

2. Verschil “Top-LED+Son-T” vs. “Top-LED+Son-T+VR”: toevoegen van verrood zorgt voor 

verlaagde PSS-waarde wat kan zorgen voor een verhoogde strekking. 

3. Verschil “Top-LED+Inter-LED” vs. “Top-LED+Son-T+VR”: combinatie van effecten van punt 

1 en 2.  

 

Echter, het valt niet in te schatten hoe groot de spectrum invloed is van son-t ten opzichte van het 

effect van warmte straling, ook gecreëerd door de son-t. Daarnaast is het lastig in te schatten hoe 

groot de directe invloed is van verrood (dmv. verlaagde PSS-waarde) op de lengtegroei, ten 

opzichte van het indirecte effect op de blad oriëntatie en hiermee de lichtonderschepping en 

assimilatenproductie.  

 

 

Figuur 25. De gemiddelde lengtegroei (cm/plant) per week weergegeven voor de periode tot week 4 waarin alle drie de 

lichtbronnen aanstonden en voor de periode tussen week 4 en week 15 (2019) waarin er 3 lichtbehandelingen zijn toegepast. 

 

De piek in LAI in week 46 en 47 is te verklaren door de groei van groot blad bij een lage 

plantbelasting (Figuur 26 & Figuur 27). De bladaanmaak steeg tussen week 1 en 4 waardoor de 

LAI boven de 4 dreigde te komen. Bij een LAI van 3 is er een optimale lichtonderschepping. Vanaf 

week 4 is er gestart met het weg snijden van het kopblad bij 1 op de 6 oksels per stengel. In alle 

drie de lichtbehandelingen is eenzelfde aantal bladeren aangehouden. De LAI van de behandeling 
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“Top-LED+Son-T+VR” bleek lager dan de andere 2 behandelingen door een kleiner oppervlak per 

blad (Figuur 27.). Dit in combinatie met de verticalere oriëntatie (observatie) van het blad, kan 

ervoor gezorgd hebben dat het gewas mogelijk efficiënter licht heeft kunnen onderscheppen (niet 

gemeten) met een hogere assimilatenaanmaak (niet gemeten) en productie (Figuur 30) als gevolg.  

 

Figuur 26. Het gemiddeld aantal bladeren per stengel per week en het gemiddelde LAI weergegeven voor de periode tot week 4 

waarin alle drie lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen.  

 

 

Figuur 27. Het gemiddelde oppervlak per blad gemeten van de bladeren >10 cm weergegeven voor de periode tot week 4 waarin 

alle drie lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen. 

 

De uitgroeiduur van de vruchten neemt toe naar 18.5 dag in week 49 (Figuur 28), wanneer de 

plantbelasting ook in zijn piek zit (Figuur 14) en daalt daarna mee met de plantbelasting. In de 

weken 1 t/m 4 hadden de vruchten langer nodig voor de uitgroei van bloei tot oogst doordat de 
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vruchten gemiddeld genomen zwaarder werden geoogst. De vruchten in de lichtbehandeling “Top-

LED+Inter-LED” hadden gemiddeld 16.1 dagen (week 7 t/m 15) nodig om uit te groeien ten 

opzichte van 15.3 en 15.2 dagen in respectievelijk de behandelingen “Top-LED+Son-T+VR” en 

“Top-LED+Son-T”. De plantbelasting (niet weergegeven) voor de drie behandelingen was 

gemiddeld iets hoger (week 6 t/m 15) in de “Top-LED+Inter-LED” behandeling ten opzichte van de 

andere twee behandelingen (20.5, 19.9 en 19.6 voor respectievelijk de behandelingen “Top-

LED+Inter-LED”, “Top-LED+Son-T+VR” en “Top-LED+Son-T”). Gecombineerd met het aantal 

geaborteerde vruchten per vierkantemeter dat hoger was in de behandeling “Top-LED+Inter-LED” 

t.o.v. de andere twee behandelingen, kan er wel gesteld worden dat de vruchten moeizamer 

uitgroeiden in de behandeling met volledig LED (Figuur 29).  

 

Figuur 28. De gemiddelde uitgroeiduur (dag/vrucht) weergegeven voor de periode tot week 4 waarin alle drie lichtbronnen 

aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen. 

 

 

Figuur 29 De gemiddelde abortie van vruchten (#vrucht/m2) weergegeven voor de periode tot week 4 waarin alle drie 

lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen. 
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3.2.6 Productie  

Het doel van de proef was om jaarrond, klimaat neutrale komkommers te produceren met een 

productie van minimaal 3 kg/m2/week, om de teelt van komkommers in de donkerste 

winterperiode rendabel te maken. Dit bleek na de eerst 6 teeltweken een moeilijke opgave te 

worden. Er werd gemiddeld een 1 kg/m2 te weinig geoogst om die doelstelling te halen (Figuur 

30). Ongeveer een halve kilogram per week kan direct gerelateerd worden aan het aborteren van 

vruchten. De rest van het productie tekort kan verklaart worden door gevolgen als een langere 

uitgroeiduur en minder lichtonderschepping door een onnatuurlijke blad oriëntatie. Deze gevolgen 

zijn niet uit te drukken in hoeveelheden oogstverderf. Vervolgens is er in week 5 een proef met 

lichtbehandelingen opgezet om te zien of dit het aantal aborterende vruchten zou verminderen. De 

behandeling “Top-LED+Son-T+VR” produceerde in 11 weken tijd  in totaal 4 kg/m2 en 10 

vruchten/m2 meer dan de andere twee behandelingen (Figuur 30 en Figuur 31). 

 

Figuur 30. De gemiddelde netto productie (kg/m2) weergegeven per week en de cumulatieve netto productie weergegeven voor 

de periode tot week 4 waarin alle drie lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie 

lichtbehandelingen. 
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Figuur 31. De gemiddelde geoogste stuks (#/m2) en de cumulatieve geoogste stuks weergegeven per week voor de periode tot 

week 4 waarin alle drie lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen. 

 

De vruchten wogen gemiddeld 395, 393 en 386 gram voor respectievelijk de behandelingen “Top-

LED+Inter-LED”, “Top-LED+Son-T+VR” en “Top-LED+Son-T” in de periode van week 5 t/m 15 

(Figuur 32). In Figuur 33 is af te lezen dat het gewas behandeld met verrood licht pas echt 

efficiënter licht benutte t.o.v. de andere twee behandelingen vanaf week 11. De hoeveelheid 

geoogste afval in de behandeling met verrood was meer dan in de andere twee behandelingen 

(Figuur 34). Dat het gewas in de behandeling met verrood niet in de periode daarvoor al efficiënter 

omging met het licht kan komen doordat thrips in grote getalen aanwezig was in het gewas en de 

vruchten die in deze behandeling wel door ontwikkelden aanprikten waardoor deze vruchten 

uiteindelijk als afval werden geoogst (zie hoofdstuk 3.2.9 Gewasbescherming). Het zou ook kunnen 

komen doordat het aandeel verrood niet hoog genoeg was voor in die periode van de teelt doordat 

het aandeel natuurlijk licht lager was dan de periode daarna waar wel een hoger LBE behaald is in 

de behandeling met verrood (Figuur 15).  

 

Figuur 32. Het gemiddeld vruchtgewicht (gram/vrucht) van vermarktbare vruchten weergegeven per week voor de periode tot 

week 4 waarin alle drie lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen. 
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Figuur 33. De lichtbenuttingsefficientie (LBE; gram/mol) weergegeven per week voor de periode tot week 4 waarin alle drie 

lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen. 

 

 

Figuur 34. Het geoogste afval (kg/m2) en cumulatieve afval weergegeven per week voor de periode tot week 4 waarin alle drie 

lichtbronnen aanstonden en voor de periode vanaf week 4 t/m week 15 met de drie lichtbehandelingen. 

3.2.7 Indicatieve verdampingsmeting onder lichtbehandelingen  

Zoals beschreven in het teeltverloop en de gewasontwikkeling, groeide de bladeren bolvormig en 

de komkommers groeiden deels niet uit. De hypothese ontstond dat de bladeren door het 

spectrum een abnormaal verdampingspatroon door stress. Hierom was de stomatale geleiding van 

de kop en midden bladeren gemeten voor de drie lichtbehandelingen (Figuur 35). Een grotere 

stomatale geleiding houdt in dat er meer verdamping plaats vindt. De gemiddelde verdamping van 

het midden blad in de twee lichtbehandelingen zonder inter-LED (“Top-LED+Son-T+VR” en “Top-

LED+Son-T”) is lager dan van het midden blad van de lichtbehandeling met Inter-LED (“Top-

LED+Inter-LED”). Echter is de variatie zo groot dat er geen conclusies kunnen worden getrokken. 
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Figuur 35. Indicatieve verdampingsmetingen weergegeven als de stomatale geleiding (Gs; mmol/m2/s) voor het kopblad (30 cm 

onder de kop) en voor het midden blad (ter hoogte van het Inter-LED) voor de drie verschillende lichtbehandelingen. Er zijn 5 

bladeren gemeten per hoogte op zes verschillende dagen verspreid over twee weken per lichtbehandeling. De foutbalken 

weergeven de standaarddeviatie van de metingen. 

3.2.8 Semi-gesloten kas en schadelijke gasopbouw  

Eind december en halverwege januari zijn er hoge concentraties rookgassen gemeten bij het 

Delphy IC in de kas en bij telers in de buurt van Bleiswijk (Figuur 36A, B en C & Figuur 37.A, B en 

C). De ethyleenmetingen op het Delphy IC lieten dezelfde trend zien als de NOx metingen (Figuur 

38). NOx ontstaat bij de verbranding van brandstoffen. Uit metingen van het KNMI die meetpalen 

buiten heeft staan, verspreid over het land, is te zien dat gedurende dezelfde periode eenzelfde 

trend in rookgasconcentraties plaats heeft gevonden (Figuur 41.). In diezelfde periodes was het 

buiten koud en stond er een zuid tot zuidwesten wind (Figuur 36A & Figuur 37.A). 

In februari waren de concentraties ethyleen bij Kees Hendriks Pijnacker B.V. gemiddeld hoger dan 

de effectgrenswaarde van 11 ppm (Figuur 40.). Kees Hendriks Pijnacker B.V. maakt gebruik van 

zuivere CO2 dosering. In die periode werd er bij de komkommerteler zonder problemen 

komkommers geproduceerd. Op het Delphy IC was de gemiddelde ethyleen concentratie lager dan 

de effectgrenswaarde, maar wel hoger dan de buitenwaardes. 

 

Door kouder weer moet er meer worden gestookt, wat de afname in luchtkwaliteit buiten kan 

verklaren. Wanneer de luchtkwaliteit buiten afneemt, heeft dit zonder meer invloed op de 

luchtkwaliteit binnen in de kas. Door luchtramen in die periodes te sluiten kan maar beperkt 

worden voorkomen dat de luchtkwaliteit in de kas ook afneemt. In kassen is er altijd een mate van 

ventilatie zelfs als de ramen dicht liggen. De herkomst van de uitzonderlijk hoge 

rookgasconcentraties in de periodes december en januari in de kas is hiermee verklaard. 

Daarnaast kan een komkommergewas ook zelf ethyleen produceren tot concentraties die boven de 

effectgrenswaarde uitkomen waarbij er toch uitstekend komkommers kunnen worden 

geproduceerd. Het lijkt erop dat ethyleen geen invloed heeft gehad op de productie van het 

komkommergewas. 
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Figuur 36. De ethyleen concentraties (ppb) gemeten in de periode van 21 december 2018 t/m 31 december 2018 met een EMS 

Macview ‘snuffelpaal’ in en rondom Bleiswijk bij de volgende drie bedrijven gemeten in de kas: het Delphy Improvement Centre 

(A), een paprikateler (B) en een rozenteler (C).  

 

A 

B 
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Figuur 37. De ethyleen concentraties (ppb) gemeten in de periode van 17 januari 2019 t/m 28 januari 2019 met een EMS 

Macview ‘snuffelpaal’ in en rondom Bleiswijk bij de volgende drie bedrijven gemeten in de kas: het Delphy Improvement Centre 

(A), een paprikateler (B) en een rozenteler (C). 

 

 

 

A 

B 
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Figuur 38. De ethyleen (ppb; linker y-as) en NO concentraties (ppb; rechter y-as) gemeten in de periode 22 december t/m 31 

december 2018 (A) en 17 januari t/m 23 januari 2019 (B) met een EMS Macview ‘snuffelpaal’ op het Delphy Improvement Centre 

in de afdeling waar de proef De groenste komkommer is uitgevoerd. 
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Figuur 39. De NO concentraties (µg/m3) gemeten door meetpalen van het KNMI in de periode van 14 januari t/m 22 januari 2019 

op drie verschillende locaties: Overschie langs de A13 (A), Breda (B) en Eindhoven (C). Bron: www.luchtmeetnet.nl. 

 

Overschie – A13 
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Figuur 40. De ethyleen concentraties (ppb) gemeten met de EMS Macview ‘snuffelpaal’ in de periode van 11 februari t/m 25 

februari 2019 op drie verschillende locaties: Kees Hendriks B.V. in de kas (blauwe lijn), binnen bij Delphy IC in afdeling 11 waar 

de komkommerproef is uitgevoerd (rode lijn) en buiten bij het Delphy IC ter hoogte van het dak van de schuur (groene lijn). De 

effectgrenswaarde (zwarte stippellijn) van 11 ppb geeft aan wanneer er schade kan optreden in het gewas (bron: EMS B.V.). 

Boven in het figuur is in blokken de windrichting weergegeven die overheerste op die dag (bron: KNMI). 

3.2.9 Gewasbescherming 

In week 52 (2018) groeide de trips populatie explosief (Figuur 41). Dit had tot gevolg dat jonge 

vruchten werden aangeprikt door de trips en krom uitgroeiden en werden geoogst als afval als 

deze niet werden weg gedund (Figuur 42). 

 

Figuur 41. De aantallen trips en witte vlieg die gemiddeld op 4 vangplaten werden geteld, weergegeven per week voor de 

winterteelt (week 42 t/m week 15) en voor de zomerteelt (week 17 t/m week 37 van 2019).  
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Begin december 2018 werden er veel vruchten geoogst 

met Mycosphaerella aantasting (Figuur 43). Het 

vermoeden ontstond dat de Mycosphaerella zich heeft 

kunnen voortplanten op het dood plantmateriaal, blad en 

vrucht, wat op de grond lag en niet opdroogde. In de 

winter is er minder instraling waardoor de plantresten op 

de vloer er langer over doen om op te drogen. Na de 

BCO van 20 december werd er besloten om de 

plantresten van de vloer te verwijderen om te 

voorkomen dat de minimumbuis moet worden gebruikt 

om het plantmateriaal op te drogen. In een winterteelt 

met een zeer vroege planting is het goed om te 

realiseren dat het gunstiger is voor het energieverbruik 

om het blad af te voeren. Na het weghalen van de 

plantresten op de vloer nam de Mycosphaerella 

aantasting snel af.  

 

  

  

Figuur 43. Mycosphaerella aantasting op dood plantmateriaal op de vloer (foto linksboven), op een 

jonge komkommervrucht (foto rechtsboven), op een jonge komkommervrucht onder de 

microscoop met voortplantingsorganen te zien als zwarte bolletjes (foto linksonder) en 

geconstateerd in grote komkommervruchten (foto rechtsonder). Er is niet op laboratoriumschaal 

getest of het daadwerkelijk om een Mycosphaerella aantasting ging.  

 

 

 

Figuur 42. Een jonge komkommervrucht aangeprikt 

door trips. 
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4 Zomerteelt 

4.1 Teeltverloop  

4.1.1 Teeltdoel 

De zomerteelt is geplant op 25 april 2019 met het ras Lausanna, ongetopt met enkele planten per 

blok op een plantdichtheid van 2.9 planten/m2 (Tabel 2, Figuur 44A & B). Daarnaast zijn er vier 

goten met elk een ander ras geplant, Enza-nummer E23L.2366, Dee Rect, Proloog en Hi-Power, 

met 2.9 planten/m2. Deze rassen waren toegevoegd met de gedachte om de uitwerking van de 

teeltstrategie met actieve ontvochtiging op meerdere rassen te monitoren.  

  

Figuur 44. Foto’s van de eerste week van de zomerteelt met op foto A een overzichts foto van de afdeling en op foto B van één 

komkommerplant, ras Lausanna, op dag van leveren.  

 

De productieprognose was vast gesteld om in 22 weken 108 kg komkommers te produceren, 

middels het aanhouden van 1 setje per week. Hiermee kunnen er 10 tot 12 komkommers per 

vierkantemeter per week geproduceerd worden wat gemiddeld ±5 kg/m2/week (bruto) moest 

opleveren. De eerste twee teeltweken waren gestart met het aanhouden van 2 setjes per week 

met een lege oksel ertussen om de verwachte explosieve groei te remmen en om guttatie te 

beperken. Dit was goed gelukt, maar achteraf gezien hadden de onderste vruchten lichter geoogst 

mogen worden om de plant door de piekbelasting heen te loodsen. De eerste vrucht was 

aangelegd op het 5e oksel en bloeide 10 dagen na planten (Figuur 45). Hierna is de teelt twee 

weken in balans geweest met een netto productie van 4,2 kg/m2/week, zoals dat bedoeld was.  

A B 



 

 
46 

 

Figuur 45. De eerste oogstbare vruchten van de zomerteelt. Foto genomen op 17 mei 

2019. 

4.1.2 Inworteling 

De wortelgroei was in de eerste teeltweek niet voldoende. Dit zou kunnen komen doordat de 

onderbuis minder is gebruikt en/of doordat de verneveling aan was gezet vanaf een VD > 7,5 

gram/m3. Om te voorkomen dat de rest van de teelt te veel zou worden beïnvloed door de slechte 

inworteling was er besloten om een minimumbuis in te stellen (kastemperatuur +10 °C) en ’s 

ochtends een paar uurtjes te belichten om het gewas te activeren. De verneveling was vervolgens 

ingesteld om alleen te koelen wanneer het te warm (>28 °C) werd.  

4.1.3 Mycosphaerella aantasting 

In week 21 waren er voor het eerst stengels gevonden, 

geïnfecteerd met Mycosphaerella, waarna in week 23 de 

eerste planten ook ‘Mycos’ in de kop vertoonden (Figuur 

46). Hierop werd gereageerd door Frupica te LVM’en en 

door de ‘voeten’ in te smeren met Redusol om de wonden 

te dichten. De son-t bleef ‘s ochtends vroeg aangaan om 

guttatie en verdere verspreiding van ‘Mycos’ te voorkomen. 

Wanneer de belichting eenmaal uitging mocht deze alleen 

opnieuw aan wanneer de verwachte straling <1900 joules 

bleef. Door de aantasting van ‘Mycos’ worden er toch een 

aantal planten gemist voor de productie, plus, de planten 

om de lege plekken hebben het moeilijker door een wat 

schraler en warmer microklimaat. Er is twee keer getracht 

een zijstengel aan te houden, maar zonder succes. Omdat 

de teelt richting zijn einde ging werd er besloten om het 

aantal uitgevallen en geïnfecteerde stengels te tellen, om 

hier eventueel voor te kunnen corrigeren en in ieder geval 

inzichtelijk te hebben.  

 

Figuur 46. Een stengel met symptomen van een 

Mycosphaerella infectie. 
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4.1.4 Hitte plan 

Het gewas staat in week 27 minder sterk en er is wat afstoting te zien, 6.6 vrucht/m2, en splitste 

minder bladeren af, slechts 6 bladeren/stengel in de week die volgde. De kastemperatuur bereikte 

de week ervoor een maximum van 35 °C twee dagen achter elkaar. De tweede hittegolf (23-27 

juli) werd er voorgesorteerd op de hitte door de EC in de mat te verlagen naar 2, het energiedoek 

te sluiten bij 300 Watt/m2, de belichting uit te laten, en de koelstand van de actieve ontvochtiging 

aan te zetten. Door deze maatregelen is abortie beperkt gebleven tot 3 vruchten/m2 en bleef de 

bladafsplitsing met 7.7 bladeren in lijn der verwachting. Dit terwijl de tweede hitte golf warmer 

was en langer voortduurde dan de eerste. 

 

Richting het einde van de teelt (week 35) stond het gewas er nog goed bij en werd het beoordeeld 

als een gewas met een redelijk vergelijkbare stand als de praktijk en als een gewas waar nog een 

aantal weken mee te telen is met nauwelijks abortie door de hitte.  

4.2 Resultaten 

4.2.1 Kasklimaat 

De periode van de zomerteelt kenmerkte zich door de drie hete periodes in de weken 26, 30 en 35 

met hoge instraling (Figuur 2 & Figuur 47) . Weken 22, 26 en 30 gingen ook gepaard met relatief 

hogere kas luchtvochtigheden (Figuur 48). Dit heeft een negatieve invloed gehad op het gewas wat 

verder word besproken in het hoofdstuk 4.2.5 Gewasontwikkeling. De hete periodes ontleende zich 

wel perfect om de koelfunctie te testen van het actieve ventilatie systeem, verder besproken in 

Hoofdstuk 4.2.4 Klimaat sturing middels actief ontvochtigen.  

 

Figuur 47. De kastemperatuur (°C) weergegeven als gemiddelde van de dag, nacht en etmaal voor de zomerteelt van week 17 

t/m week 38 2019. 
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Figuur 48. De RV (%) weergegeven als gemiddelde van de dag, nacht en etmaal voor de zomerteelt van week 17 t/m week 38 

2019. 

Direct na het planten is de verneveling gebruikt om de plant te helpen in zijn verdamping. De 

verneveling werd aangeschakeld bij een VD van 7.5 g/m3 (Figuur 49). Na 5 dagen werd er 

besloten om de verneveling niet te gebruiken om de wortelgroei van het gewas te bevorderen. 

Daarna werd er alleen nog verneveld vanaf dat de plant in volle vruchtbelasting was in combinatie 

met alleen vernevelen op basis van een te hoge kastemperatuur om de afdeling te koelen. 

 

 

Figuur 49. Het aanschakelen van de verneveling (gele lijn) in de eerste 5 dagen na planten, wanneer de VD >7.5 g/m3 stijgt.  

In teeltweek 3 waren er twee extra invloeden op de ventilatielijn gezet (Figuur 50). De 

ventilatielijn mocht met 1 graad stijgen op basis van straling om de etmaaltemperatuur in lijn te 

houden met de lichtsom. Daarnaast mocht de ventilatielijn 1 graad stijgen bij een dalende RV van 

85% naar 75% om vocht te sparen.  
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Figuur 50. Ventilatielijnverhoging met 1 graad op basis van straling en 1 graad op basis van een dalende RV van 85% naar 75% In de 

derde teeltweek.  

 

In week 27 werd er geconstateerd dat er een vochtdip ontstaat aan het einde van de natuurlijke 

dag doordat de verneveling uitschakelt onder een stralingsgrens van 100 watt/m2 en de ramen nog 

open staan op dat moment. Op de stengeldiametersensoren werd in die periode gemeten dat de 

plant inteert op zijn stengel wat ook wel kan betekenen dat het vocht onttrekt uit zijn vruchten 

waardoor de zwelling van vruchten kan worden beperkt (niet gemeten). Op basis hiervan werd 

besloten om de ventilatielijn te verhogen op een daling van RV enkel in de periode van de dag.  
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Figuur 51. Vochtbeheersing einde dag, daling in RV voorkomen door ventilatielijn te verhogen op daling RV om te voorkomen dat 

vruchtzwelling wordt beperkt (week 27). 

4.2.2 Watergift 

De watergift in de zomerteelt karakteriseert zich in drie periodes. De eerste periode van interen in 

watergehalte in de mat naar een stabiele watergehalte en EC in de mat (Figuur 52). De tweede 

periode met een stabiele watergift waarbij er gedruppeld wordt op basis van instraling. In deze 

periode zijn er verlagingen geweest in de druppel EC tijdens de hete periodes om het de plant 

makkelijker te maken om water op te nemen (Figuur 54). In de laatste periode (week 34 t/m 38) 

werd er geen blad meer geplukt wat terug te zien is in de stijging in wateropname van het gewas 

(Figuur 55).  
 

Nadat de steenwolmat (type: Grodan Vital 100x15x10 (LxBxH)), met 5 planten per mat en een 

matvolume van 3 liter per plant, was volgedruppeld, werd er in de twee weken die volgde 

toegewerkt naar intering van de mat dat rond de 70% moest uitkomen. De watergift startte 2 uur 

nadat de Son-T belichting aan ging. Met druppelbeurtjes van 100 cc werd er toegewerkt naar 

verzadiging in de middag waarna de watergehalte in de mat 8% mocht interen in de nacht. Er 

werd gestreefd naar een EC van 3.2 in de mat, wat met een drain van rond de 30% over een 

etmaal stabiel werd gehouden over de dagen.  
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Figuur 52. De watergehalte en de EC gemeten in de mat weergegeven voor de eerste drie teeltweken van de zomerteelt als 

gemiddelde van drie sensoren.  

 

In de tweede periode, vanaf week 20, was de watergift vrij stabiel. In week 27 werd er 

geconstateerd dat het vrij lang duurde voordat er drain werd gerealiseerd en dat er in de middag 

vrij veel drain gerealiseerd. Hiertoe werd er besloten om de druppelbeurten in de ochtend te 

vergroten van 110 cc/steker naar 125 cc/steker. In de fase van de hete periodes ontstond er de 

discussie dat onder ideale omstandigheden de EC direct kon worden verlaagd op basis van 

instraling. In Figuur 53 is te zien dat de gerealiseerde EC in de mat in de ochtend het laagst was 

en in de middag het hoogst. Dit zou precies andersom het ideaalst zijn om de beste 

omstandigheden voor het gewas te creëren. In de ochtend zou er dan met een hogere EC 

gedruppeld worden om guttatie en Mycosphaerella infecties te voorkomen. In de middag zou er 

dan met een lagere EC met stralingsinvloed gedruppeld worden om het gewas juist te helpen in 

zijn opname en verdamping. Aanpassing van de druppel EC binnen één dag was niet mogelijk 

omdat er gewerkt werd met een water voorraad voor minimaal één dag. Wanneer er een aantal 

dagen van hitte voorspeld werden, werd hier wel op geanticipeerd door de druppel EC een paar 

dagen ervoor alvast af te bouwen (Figuur 54).  

 

Figuur 53. De watergehalte en de EC gemeten in de mat weergegeven van 4 juli t/m 10 juli 2019 als gemiddelde van drie 

sensoren. 
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Figuur 54. De gemiddelde etmaal EC in de watergift weergegeven per dag voor de periode van de zomerteelt.  

 

 

Figuur 55. De drain en wateropname (l/m2) gemiddeld per dag in kolommen weergegeven op de linker y-as en de wateropname 

(ml/mol) in een lijn weergegeven op de rechter y-as voor de periode van de zomerteelt.  

4.2.3 Plantbalans: Lichtsom en plantbelasting 

De plantbalans voor de zomerteelt is bepaald door plantbelasting af te stemmen op de lichtsom 

van een parabolische dag met daarbij opgeteld ± 5 uur belichting rondom zonsopgang. De 

belichting moest in de zomer zorgen voor een plant dat beter in balans staat omdat er kan worden 

bij belicht op bewolkte dagen.  

Belichting  

Één week na planten was er gestart met bij belichten tussen 06:00 en 18:00 uur omdat er donkere 

dagen voorspelt werden. Alle drie de lichtbronnen werden in de zomerteelt weer in de hele afdeling 

gebruikt. De belichting mocht worden afgeschakeld bij 350 watt/m2. In week 19 mocht de Son-t 

aan om 04:00 uur en afschakelen bij 350 watt/m2. De top-, en inter-LED’s werden aangezet vanaf 

week 19 op basis van assimilatenvraag. De top-LED’s schakelden uit bij een instraling >500 
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watt/m2 en de inter-LED’s bij een instraling >600 watt/m2. In week 21 mocht de Son-T een 

kwartier eerder aan en om 09:00 uur afgeschakeld bij een verwachte straling van >1900 joule. Er 

werd besloten om de Son-T te blijven gebruiken als start in de ochtend om verdere verspreiding 

van “Mycos”-koppen te voorkomen. Vanaf week 23 werden de top-LED’s ook niet meer 

aangeschakeld wanneer de verwachte straling >2100 joule uit zou komen en dit werd in week 27 

verlaagd naar >1900 joule op een dag. Laatste aanpassing in belichtingsstrategie werd gemaakt in 

week 34 waarin de son-T belichting tussen 02:00 en 17:30 uur mocht branden en uit werd gezet 

bij een instraling >300 watt/m2 of wanneer de verwacht straling >2100 joule werd voorspeld. De 

son-T belichting mocht slechts tot 17:30 uur aan blijven omdat het in de namiddag voor te veel 

warmte in de kas zorgde, waardoor de RV vaak snel wegzakte wat slecht zou zijn voor de 

vruchtzwelling. De LED-belichting werd aangeschakeld vanaf 02:30 uur tot 21:00 uur en 

afgeschakeld bij >500 watt/m2 of bij een verwachte straling van >2100 joule.  

 

 

Figuur 56. De belichtingsuren gemiddeld per dag weergegeven per week per lichtbron voor de zomerteelt. 
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In balans telen 

In de zomerteelt is het gelukt om in een periode van slechts twee weken, week 23 en 24, te telen 

met een stabiele plantbelasting van ±20 vruchten/m2 (Figuur 57). Dat wil zeggen dat er een 

plantbelasting werd aangehouden dat paste bij de lichtsom. In de start van de teelt werd de balans 

gezocht in het aanhouden van meer vruchten om de plant in zijn groei te remmen. Het gewas kon 

de hitte periodes in weken 25, 30 en 35 slecht doorstaan wat zijn effect had op de plantbelasting. 

Elk plantje reageert hier anders op waardoor er grote ongelijkheid in plantbelasting ontstaat tussen 

planten onderling. Hierdoor kan er niet meer zomaar op een gemiddelde plantbelasting gestuurd 

worden wat belichtingsuren betreft, omdat de planten die geen vruchten aborteert dan te weinig 

licht ontvangen. Dit zorgt ervoor dat het telen in balans voor een komkommerteelt ingewikkelder is 

dan een tomatenteelt doordat de vruchtaanleg en plantbelasting van veel meer factoren 

afhankelijk is dan bij een tomatenteelt. Een tomatenplant splitst wekelijks 1 tot 1,1 tros af. Bij een 

komkommerplant hangt het aantal afgesplitste internodes af van de etmaaltemperatuur, 

lichtsommen, plantbelasting en dunbeleid. Hierbij wordt er uitgegaan van een bepaalde afsplitsing 

bij een bepaald etmaaltemperatuur. Dit is afhankelijk van het ras. Het dunbeleid wordt afgestemd 

op de lichtbenutting en lichtsommen die normaal zijn voor die periode van het jaar. Daarbij komt 

dat een onverwachte verandering in plantbelasting door abortie nog een effect heeft op de 

bladafsplitsing en uitgroeiduur van de vruchten tot 2 weken nadat de abortie heeft plaats 

gevonden. In de start van de teelt is het belangrijk dat er in de gaten word gehouden of de 

uitgangspunten in de prognose allemaal uitkomen om tot een gewas te komen die in balans groeit. 

Dit maakt dat een komkommerteelt veel dynamischer is, waardoor het moeilijker te vatten is in 

een blauwdruk voor een komkommerteelt. Op papier is dat natuurlijk mogelijk, maar de praktijk 

blijkt veel weerbarstiger. Dit zorgt er dus ook voor dat een figuur waarin de lichtsommen worden 

uitgezet tegen de etmaaltemperatuur veel minder zegt over het in balans telen in een 

komkommerteelt, omdat dat afhankelijk is van veel meer variabelen (Figuur 58). Desalniettemin, 

zou het voor een winterteelt eenvoudiger moeten zijn om wel een blauwdruk voor een 

komkommerteelt te ontwikkelen omdat de lichtsommen constanter zijn en het klimaat makkelijker 

valt te sturen. 

 

 

 Figuur 57. De plantbalans weergegeven als de gemiddelde plantbelasting (aantal vruchten/m2) in verhouding tot de gemiddelde 

lichtsom per dag (mol/m2/dag) inclusief belichting voor de periode van de zomerteelt. 
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Figuur 58. De lichtsommen per dag uitgezet tegen de etmaaltemperatuur vanaf het moment dat het gewas in volle plantbelasting 

stond (week 20) tot en met het moment dat er getracht werd in balans te telen (week 36). Voor de trendlijn zijn de vergelijking 

en de R-kwadraat bijgevoegd.   

4.2.4 Klimaat sturing middels actief ontvochtigen 

Het doel met de actieve ontvochtiging binnen deze teelt was om te onderzoeken op welke 

momenten deze inzetbaar is en bij welke streefwaardes. De verdeling van het klimaat optimaal 

houden, veel schermuren maken bij warmtevraag in combinatie met het beheersen van het 

klimaat onder gesloten doek. Bij aanpassingen van strategie was het gewas leidend.  

 

In de eerste twee weken na planten is het ontvochtigings systeem niet gebruikt, omdat de 

luchtvochtigheid niet te hoog zou worden met jonge planten. In de weken erop is er 

geëxperimenteerd met de uiblaassnelheid van het systeem door de slurven. In Figuur 17 is te zien 

wanneer het AVS aanschakelde om de kas te ontvochtigen. In de zomerteelt zijn er slechts kleine 

aanpassingen geweest in het VD-ontvochtigingsniveau (Figuur 59). In week 19 is de 

uitblaassnelheid gemaximaliseerd op 37%, maar bij deze snelheid zijn de slurven slap en is de 

verdeling van lucht waarschijnlijk minder goed. Hiertoe werd de uitblaassnelheid de week erop 

verhoogd naar minimaal 50% met ruimte om tot 100% van de uitblaascapaciteit rond te kunnen 

blazen (Figuur 23). De inblaascapaciteit is vergeleken met andere systemen niet al te hoog en niet 

altijd gewenst, vandaar dat er voor gekozen is om de ingestelde temperatuur te verhogen om met 

minder luchtverplaatsing meer temperatuur in het onderste gedeelte van het gewas te krijgen. Op 

momenten dat er geen ontvochtigingsvraag is blijft het systeem lucht circuleren, zonder dat het 

koude blok draait. 
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Figuur 59. Het VD-ontvochtigingsniveau (g/m3, setpoint VD) weergegeven voor de zomerteelt van 23 april t/m 16 

september 2019. Wanneer de kas VD onder het VD ontvochtigingsniveau daalt dan schakelt het AVS zijn 

ontvochtigingsfunctie aan (Figuur 17). 

 

In week 30 is geëxperimenteerd met het gebruik van de koelfunctie van het AVS. Dit houdt in dat 

het systeem gaat koelen op moment dat de kastemperatuur zeer ver boven de ventilatielijn 

uitkomt. Op de dagen dat we deze functie hebben gebruikt hebben we de ramen niet gesloten 

gehouden. De koelfunctie had mogelijk effectiever gefunctioneerd wanneer de ramen gesloten 

waren op het moment dat het buiten warmer was dan binnen. Ook zou het mogelijk effectiever 

gefunctioneerd hebben wanneer het energiedoek bij lagere instraling zou sluiten bijv. op basis van 

de kastemperatuur die te ver boven de ventilatielijn stijgt na zonsopgang. De koelfunctie heeft het 

gewas helpen koelen waardoor het gewas minder vruchten heeft geaborteerd (zie Hoofstuk 4.2.5 

Gewasontwikkeling).  
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Figuur 60. In de klimaatgrafiek uit Priva is week 30 te zien waarin er een periode van hitte was geweest. In deze periode was de 

koelfunctie van de AVS aangeschakeld om de kas af te koelen. In de klimaatgrafiek zijn 3 parabolische dagen te zien (24 t/m 26 

juli 2019) waarop de maximum temperatuur buiten >36 °C was. Het energiedoek (paarse lijn) sloot deze dagen bij 500 W/m2 

instraling (grijze lijn) 80%. De capaciteit voor ventilatie (licht groene lijn) was vrijgesteld tot 100% (op de y-as wordt 100% 

bereikt bij 48). De y-as is weergegeven in graden Celsius. De koelfunctie stond aan op momenten dat het koude blok (°C, zie 

waardes op de y-as, licht blauwe lijn) 4 °C was. Tijdens het gebruik van deze koelfunctie is te zien dat de uitblaastemperatuur 

(°C, zie waardes op de y-as; donker blauwe lijn) van de lucht uit de slurven 6 °C koeler is dan de kastemperatuur (°C, zie 

waardes op de y-as, rode lijn). De koelfunctie was op 27 juli weer uitgezet.  

4.2.5 Gewasontwikkeling 

De eerste bloei was geconstateerd 10 dagen na planten. De eerste vruchten werden aangehouden 

op de 5e en 6e oksel met daarboven op de 8e en 9e oksel ook een setje van 2 vruchten (Figuur 61). 

Twee setjes van 2 vruchten werden aangehouden om het gewas in begin periode te remmen in zijn 

groei. Dit was goed gelukt, alleen hadden de onderste vruchten achteraf gezien iets eerder geoogst 

mogen worden omdat de uitgroei van deze vruchten te veel tijd koste. Het klimaat werd gestuurd 

op de aanleg van 7 bladeren per week zodat de vegetatieve groei van het gewas goed in balans 

zou zijn met de aanleg van vruchten. Hierbij werd er niet geforceerd hoge etmalen gemaakt om de 

afsplitsing op 7 te krijgen. Op deze 7 internodes werden sindsdien wekelijks 4 vruchten 

aangehouden (57%). Schematisch ziet dat er als volgt uit: 1-1-0-1-0-1-0 (1 = oksel met vrucht; 0 

= oksel zonder vrucht). In weken met een bladafsplitsing van 8 bladeren per stengel werd er 

overgeschakeld naar een dunbeleid van 50%. Dit was het geval in week 23 en 27. Aan het einde 

van de teelt werden er 2 setjes van 4 vruchten en nog een setje van 2 vruchten aangehouden, 

omdat het gewas dat nog aankon en de teelt daarna toch geruimd zou worden. In week 26 en 30 

waren de hete periodes waardoor de plantbelasting de weken erop wat lager uitviel door abortie 

dat hierdoor plaats vond (Figuur 62). 
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Figuur 61. De bladaanmaak in aantal per stengel dat werd gebruikt om de dunstrategie te bepalen om tot een bepaalde 

vruchtaanleg te komen met een plantbelasting (niet weergegeven) dat past met de verwachte lichtsommen. De bladaanmaak en  

vruchtaanleg zijn weergegeven als gemiddelde van 4 telvakken met elk 4 planten. 

 

 

 

Figuur 62. De maximale kas dagtemperatuur (°C) op de linker y-as en de abortie van vruchten weergegeven op de rechter y-as 

(#/m2) voor week 24 t/m week 37 van 2019.  

 

Één blad werd er meegenomen met de wekelijkse dunronde om op een LAI uit te komen tussen 

2,5 en 3,0 m2/m2 (Figuur 63). Naar het einde van de teelt werd er geen blad meer geplukt om 

arbeid te besparen omdat het gewas toch geruimd zou worden. Het oogstgewicht van de vruchten 

was gemiddeld 428 gram voor de gehele zomerteelt periode (Figuur 64). Het oogstgewicht en de 

gerealiseerde klimaatomstandigheden heeft geresulteerd in een gemiddelde uitgroeiduur van 11,9 

dagen (Figuur 64). De duurde voor de vruchten richting het einde van de teelt langer om uit te 

groeien omdat de proefnemers de plantbelasting lieten oplopen om nog het maximale uit de teelt 

te halen.  
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Figuur 63. Het aantal bladeren per stengel (#; linker y-as) aanwezig op moment van tellen en het resulterende LAI (m2/m2, 

rechter y-as).  

 

 

Figuur 64. Het gemiddeld vruchtgewicht (gram/vrucht; linker y-as) en de uitgroeiduur van de vruchten van bloei tot oogst (dag; 

rechter y-as) weergegeven voor de periode van eerste tot laatste oogst van de zomerteelt.  

4.2.6 Productie  

Met een gemiddelde netto productie van 4,1 kg/m2/week voor de volledige productieweken 21 t/m 

37, kwam de totale productie van de zomerteelt uit op 71,7 kg/m2 (Figuur 65). Het gemiddelde 

aantal vruchten geoogst in de volledige productieweken (21 t/m 37) was 9,7 #/m2/week, wat 

resulteerde in een cumulatief aantal geoogste vruchten dat uitkwam op 170,2 #/m2 (Figuur 66). Er 

was gemiddeld 0,4 kg/m2/week afval geoogst en totaal 7,9 kg/m2 afval geoogst (Figuur 67). Het 

gewas heeft het licht gemiddeld met 18,6 gram/mol benut om vruchten van te produceren (Figuur 

68). De 4 rassen op de rassengoten hebben ruim 10 kg/m2 in totaal minder geproduceerd dan het 

hoofdras Lausanne (Figuur 69).  
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Het streven was om 5 kg/m2 aan komkommers gemiddeld per week te produceren waarvan 10% 

verloren zou gaan aan afval door kromme vruchten en beschadigingen waardoor er netto 4,5 

kg/m2 geoogst zou worden. De teeltproef resulteerde in een lagere bruto en netto productie dan 

geprognosticeerd. Dit komt deels door de 11,7 #/m2 in totaal geaborteerde vruchten die potentieel 

nog 0,25 kg/m2/week productie hadden kunnen toevoegen. Een andere reden is dat er na de 

tweede hete periode die plaats vond in week 30 structureel minder vruchten/m2 zijn aangelegd 

dan de benodigde 11,7 vruchten/m2/week om te kunnen resulteren in de verwachte 5 kg/m2/week 

bruto productie (Figuur 61).  

 

Figuur 65. De gemiddelde netto productie (kg/m2, linker y-as) per week en de cumulatieve netto productie (kg/m2, rechter y-as) 

van 4 goten weergegeven voor de teeltperiode van de zomerteelt.  

 

 

Figuur 66. Het aantal vruchten (#/m2, linker y-as) geoogst per week en het cumulatieve aantal vruchten (#/m2, rechter y-as) 

gemiddeld geoogst van 4 goten weergegeven voor de teeltperiode van de zomerteelt. 
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Figuur 67. Het afval (kg/m2, linker y-as) geoogst per week en het cumulatieve afvalgewicht (kg/m2, rechter y-as) gemiddeld 

geoogst van 4 goten weergegeven voor de teeltperiode van de zomerteelt. 

 

 

Figuur 68. De lichtbenuttingsefficientie (LBE, gram/mol) van het voortschrijdend gemiddelde van 2 weken netto productie en 

lichtsom van 4 goten weergegeven voor de teeltperiode van de zomerteelt. 
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Figuur 69. De gemiddelde netto productie (kg/m2, linker y-as) per week en de cumulatieve netto productie (kg/m2, rechter y-as) 

van de rassen E23L.2366, Dee Rect, Proloog en Hi Power weergegeven voor de periode van de zomerteelt. 

4.2.7 Gewasbescherming 

De eerste infecties met Mycosphaerella waren ontstaan in de eerste weken van de teelt. Op 

snijvlakken laag aan de stengel was vocht te zien dat ontsnapte uit het snijvlak. Dit vochtig milieu 

is ideaal voor een schimmel als Mycosphaerella om zich te ontwikkelen. Planten geïnfecteerd met 

‘Mycos’ hadden een slechte aanleg en productie van vruchten. Het uitvallen van planten heeft 

invloed gehad op de uiteindelijke productie, maar omdat de uitval van planten geleidelijk gaat valt 

niet in te schatten hoeveel productie dit heeft gekost. Figuur 70 weergeeft het percentage 

uitgevallen en geïnfecteerde planten met “Mycos” er zijn geteld in week 36.  

 

 

Figuur 70. Het percentage uitgevallen stengels en percentage stengels met symptomen van Mycosphaerella infectie geteld in week 36 

weergegeven voor elk ras. Het percentage weergegeven voor het ras Lausanna is berekend op basis van tellingen op 6 hele goten 

midden in de afdeling. Van de andere 4 rassen is de hele goot geteld.  
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5 Fotosynthese 

5.1 Chlorofyl fluorescentie 

Gedurende de gehele proef zijn er metingen gedaan met de CropObserver. De CropObserver meet 

continu de fluorescentie van de plant doormiddel van een sensor en een licht bron. Elke 5 seconde 

wordt er op een ander stukje van het blad een laser gevuurd die ervoor zorgt dat het fotosynthese 

proces in de plant wordt overbelast. Dit gebeurt met een lichtpuls van 3000 µmol van 0.8 seconde 

lang. De plant absorbeert een gedeelte van het licht en het deel wat niet verwerkt kan worden, 

komt weer als fluorescentie vrij. Deze fluorescentie van het chlorofyl wordt gemeten door de 

CropObserver en kan als maatstaaf worden gebruikt voor hoe efficiënt het licht wordt verwerkt in 

de eerste stap van het fotosynthese proces. De efficiëntie van lichtverwerking wordt uitgedrukt als 

de Fv/Fm wat het percentage van het licht is dat wordt verwerkt. De tweede stap, het vastleggen 

van CO2, wordt niet gemeten. Het niet vastleggen van CO2, wanneer huidmondjes gesloten zijn, 

kan er wel voor zorgen dat het proces vast loopt waardoor dit ook terug kan worden gemeten als 

een verlaagde Fv/Fm. Een daling van de Fv/Fm over de nachten kan wijzen op permanente schade 

van het fotosynthese systeem. 

 

In Figuur 71 is uitgezet wat de gemiddelde Fv/Fm is in de nacht per etmaal. Hierin is te zien dat de 

planten zeker 1 maand nodig hebben om tot een volwassen plant te groeien. Begin juni bereikt de 

plant namelijk zijn stabiele Fv/Fm van ±0.75 en houdt deze redelijk vast gedurende de hele teelt. 

 

De lichtsommen lijken niet van invloed te zijn op de nacht efficiëntie van het gewas. Het gewas 

lijkt zelfs meer dan 36 mol/dag te kunnen verwerken zonder dat dit resulteert in permanente 

meetbare schade uitgedrukt in Fv/Fm. De daling in nacht efficiëntie eind juli en begin augustus lijkt 

wel overeen te komen met de hitte gedurende die periode. Het valt echter niet uit te sluiten dat 

deze daling in Fv/Fm door andere factoren ontstaan kunnen zijn door bijvoorbeeld het zakken van 

de planten..  

 

 

              

Figuur 71. De Fv/Fm in de nacht (blauwe lijn, linker y-as) en de gerealiseerde PAR sommen (mol/m2/dag; rode kolommen; rechter y-

as)) in de kas per etmaal weergegeven voor de periode van de zomerteelt.  
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Het uitsplitsen van de Fv/Fm data op basis van hoogte bij een PAR intensiteit hoger dan 1000 

µmol/m2/s zorgt voor het inzichtelijk krijgen op welke hoogte als eerste stress optreedt (Figuur 

72). De meetpunten in de kop van het gewas hebben de laagste efficiëntie van lichtverwerking van 

het gewas bij een hoog lichtniveau. Dit kan ook komen doordat de kop meer licht onderschept dan 

het blad wat daar onder hangt. Binnen deze opzet valt er niet na te gaan of het oudste blad dat 

onderin het gewas hangt een vergelijkbare efficiëntie zou vertonen bij eenzelfde intensiteit 

toegediende licht. Kortom, het blad onderin het gewas gaat op basis van deze metingen het 

efficiëntst met het licht om, maar dit komt waarschijnlijk hoofdzakelijk doordat het een lagere 

lichtintensiteit ontvangt. In deze meting wordt er niet gecorrigeerd voor lichtuitdoving dieper in het 

gewas. De sortering in hoogte geeft wel meer inzicht in welke factoren er kunnen meespelen 

wanneer er alleen gekeken wordt naar een gemiddelde Fv/Fm. 

 

Figuur 72. De Fv/Fm metingen uitgesplitst per hoogte in het gewas. O is de laagste laag in het gewas, 1251-1500 cm zijn de 

meetpunten bovenin in het gewas. Er is niet gecorrigeerd voor het uitdoven van het licht dieper in het gewas.  

Indicatie van bladgroen metingen 

In de winterteelt zijn er metingen uitgevoerd met Plant Explorer om de mate van bladgroen in de 

verschillende lichtbehandelingen op diverse hoogtes inzichtelijk te krijgen. Het camerasysteem van 

de Plant Explorer kan non destructief de hoeveelheid bladgroenkorrels meten in een blad. Tijdens 

de winterteelt werd er geconstateerd dat het blad onderin het gewas groener bleef in de  Full-LED 

behandeling ten opzicht van de andere twee behandelingen. Dit word ook geconstateerd op basis 

van de metingen uitgevoerd op chlorofyl index (Figuur 73C). daarnaast zou een lagere Fv/Fm in 

een jonge plant te maken kunnen hebben met het hebben van minder bladgroenkorrels (Figuur 71 

en Figuur 73A).  
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Figuur 73A, B en C. De chlorofyl index waardes van bladeren op drie 

gewashoogtes, Topblad (figuur A), midden blad (figuur B) en blad 

onderin het gewas (figuur C) voor de behandelingen TopLED + 

InterLED, TopLED+SonT+VR en TopLED+ SonT -VR als gemiddelde 

van 2 meetdagen gemeten met de Plant Explorer. 

  

A B 
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6 Energiestromen  

6.1 Warmtegebruik en oogst 

Warmte wordt in de kas gebracht via de buizen en via het warmteblok van de 

luchtbehandelingskasten. Warmte wordt geoogst via het koudeblok van de 

luchtbehandelingskasten. In deze paragraaf is weergegeven om hoeveel warmte en hoeveel koude 

het gaat.  

De verwarming via de buizen gaat via de onderbuis (buisrail) of de gewasbuizen (groeibuis). In 

Figuur 74 is de warmteafgifte van de buizen per week weergegeven. Deze is berekend op basis 

van het verschil tussen de buistemperatuur en de kastemperatuur. De warmteafgifte van de 

buisrail is gemiddeld 13,5 W/m2 geweest, en van de groeibuis gemiddeld 16,8 W/m2. Daarbovenop 

is de hoeveelheid warmte weergegeven die in de LBK in de kas is gebracht. Deze hoeveelheid 

(gemiddeld 9,1 W/m2) is berekend door de klimaatcomputer en daarna met 45% omlaag 

gecorrigeerd om tot een vergelijkbare waarde te komen als wat met de warmtemeters (zie Figuur 

75) is gemeten. 

 

In totaal is berekend dat 37 m3/m2 aan aardgasequivalenten (warmte) in de kas is gebracht, 

waarvan 28,4 m3 via de buizen. Tijdens teelt 1 is te zien dat de verwarming via de groeibuis 

vrijwel constant is, terwijl de verwarming via de buisrail meer varieerde. Vooral tijdens en na de 

koude periode rond half januari is er via de buisrail meer warmte ingebracht dan via de groeibuis.  

 

 

 

Figuur 74 Warmtegebruik via de buizen en het warmteblok van de LBK (W/m2) van week 42 2018 tot en met week 37 2019. 

 

Het gebruik van warmte en koude is ook gemeten met behulp van warmtemeters die wekelijks zijn 

uitgelezen. In Figuur 75 is met gemarkeerde lijnen de buisverwarming, de verwarming via het 

warmteblok en de totale verwarming weergegeven. De totale buisverwarming komt neer op 28,2 
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m3/m2, en de verwarming via het warmteblok komt neer op 8,8 m3/m2. Dat is tezamen gelijk aan 

37 m3/m2 aan aardgasequivalenten, zoals ook berekend voor Figuur 74). 

Om een bepaalde hoeveelheid warmte of koude te maken met een warmtepomp, is elektriciteit 

nodig. Deze elektriciteit zorgt voor extra productie van warmte. Door deze elektriciteit en de 

warmteoogst gezamenlijk af te trekken van de warmtevraag, ontstaat het saldo. Deze is met een 

ongemarkeerde gele lijn in Figuur 75 weergegeven. 

In sommige weken is het saldo negatief. Er is dan meer warmte met de warmtepomp 

geproduceerd dan wat er in de kas is gebruikt. Deze warmte zou in een aquifer kunnen worden 

opgeslagen of op een andere manier worden afgevoerd. 

 

 

Figuur 75 Buisverwarming, warmte via het warmteblok, totaal warmtegebruik, koude via het koudeblok en het saldo van 

warmtevraag minus beschikbare warmte (m3/m2.week). 

 

Figuur 76 toont de totale warmtestromen van de twee komkommerteelten per m2 kas. De warmte 

is uitgedrukt in m3 aardgasequivalenten en de elektriciteit in kWh. 

Volgens de warmtemeters is in de kas door koeling 13,3 m3 geoogst, terwijl de totale warmtevraag 

37 m3 bedroeg.  

 

Om koeling te leveren aan de warmteblokken en de geoogste warmte om te zetten in bruikbare 

warmte, is voor de warmtepomp 39 kWh aan elektriciteit nodig. De warmtepomp produceert dan 

17,8 m3 aan warmte.  Dat is niet voldoende om aan de volledige warmtevraag te voldoen. Daarom 

is nog 21,2 m3 met de verwarmingsketel nodig. Omdat in de zomerperiode juist meer warmte 

wordt geoogst dan nodig, en ervan wordt uitgegaan dat deze warmte niet langdurig kan worden 

opgeslagen, zal dit moeten worden afgevoerd. In Figuur 76 is dat weergegeven als een 

warmteafvoer van 2 m3 met een koeltoren. 

Voor de belichting is 376 kWh/m2 aan elektriciteit gebruikt. Dit is vele malen meer dan het 

elektriciteitsgebruik van de warmtepomp.  
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Figuur 76. Totale warmtestromen en elektriciteitsgebruik van twee teelten 

6.2 Capaciteit koeling berekend: luchtzijdig vs. waterzijdig 

De totale hoeveelheid koeling wordt wekelijks met warmtemeters gemeten. Dit geeft echter geen 

inzicht over het moment van de dag dat de meeste koeling is ingezet. Om dat te ondervangen kan 

met de sensoren rond de LBK de momentane koeling worden bepaald. 

De hoeveelheid koeling kan op twee manieren worden gemeten: waterzijdig en luchtzijdig. Bij de 

waterzijdige meting wordt de ingaande en uitgaande watertemperatuur gemeten, en dit verschil 

wordt vermenigvuldigd met de warmtecapaciteit en het debiet van water. Bij de luchtzijdige 

meting wordt de ingaande en uitgaande luchttemperatuur en luchtvochtigheid gemeten, en deze 

verschillen worden vermenigvuldigd met respectievelijk de warmtecapaciteit van lucht en de 

condensatiewarmte van water. De som daarvan wordt vermenigvuldigd met het luchtdebiet (in 

m3/h), zoals deze is opgegeven door Priva. 

Nu blijkt dat de luchtzijdige meting veel hoger (gemiddeld 22,2 W/m2) uitkomt dan de waterzijdige 

meting (gemiddeld 14,8 W/m2). 

 

  

Figuur 77. Vergelijking van de waterzijdige en de luchtzijdige berekening van de koeling (W/m2). 

 

Als wordt gekeken naar het verschil tussen de luchtzijdige en de waterzijdige meting, dan blijkt dat 

dit verschil vooral overdag optreedt als er gekoeld wordt met open luchtramen (zie Figuur 78). 

Blijkbaar is de samenstelling van de ingaande lucht dan niet gelijk aan de die bij de meetbox en 

zuigt de LBK vanuit de open luchtramen droge en koelere buitenlucht aan. 
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Figuur 78 Verschil tussen lucht- en waterzijdige berekening van de koeling (W/m2; links) en de luwzijdige raamstand (%; rechts) 

 

Verder is het mogelijk dat het opgegeven luchtdebiet (13 m3/m2.uur) niet wordt gehaald door de 

weerstand van de slurven. Het luchtdebiet is lastig te meten terwijl het waterdebiet wel is 

nagemeten. Om te bepalen hoeveel er daadwerkelijk wordt gekoeld, lijkt het dus beter om uit te 

gaan van de waterzijdige meting. Het gemiddelde van 14,8 W/m2 koeling over 309 dagen komt 

ook overeen met een warmteoogst van 12,5 m3/m2, wat redelijk in overeenstemming is met de 13 

m3/m2 die vanaf week 46-2018 tot en met week 37-2019 met de warmtemeters is gemeten. 

 

Dan is er nog een periode die vreemde waarden geeft. Van 24 december tot en met 18 januari zou 

er niet gekoeld zijn, omdat de ventilatoren niet zouden draaien, maar zowel luchtzijdig als 

waterzijdig wordt wel warmte-oogst gemeten. Dit verschil is niet verklaard. 

6.3 Bepaling van het potentieel om meer warmte te oogsten. 

Om het ongebruikte koelpotentieel te berekenen is gekeken naar de momenten dat de luchtramen 

en/of de schermen open of in ieder geval op een kier stonden. Op die momenten is er blijkbaar de 

behoefte geweest om vocht en/of warmte af te voeren. Rekening houdend met de windsnelheid is 

voor die momenten geschat hoeveel passieve luchtuitwisseling er is geweest met de buitenlucht en 

hoeveel actieve luchtcirculatie er is geweest via de LBK’s. Indien de actieve luchtcirculatie niet 

maximaal (13 m3/m2) was, is er gerekend dat met de resterende ventilatiecapaciteit 

(gemaximeerd op de berekende passieve luchtuitwisseling) de kaslucht kan worden gekoeld naar 

lucht van 12°C en 100% RV.  

Hieruit komt een resterend koelpotentieel van gemiddeld 25,5 W/m2 over de twee teelten, wat 

bijna twee keer zo veel is als de daadwerkelijke hoeveelheid koeling (waterzijdig berekend 14,8 

W/m2) . Er zou tussen week 46-2018 en 37-2019 dus niet 13 m3/m2, maar 13*(25,5+14.8)/14.8= 

35,4 m3/m2 kunnen worden geoogst. Inclusief de elektrische energie voor de warmtepomp zou dat 

voldoende zijn om in de jaarlijkse warmtebehoefte te voorzien. 

Als wordt gekeken naar de momenten dat dit extra potentieel er ligt, blijkt dat vooral in de 

zomerperiode te liggen (zie Figuur 79). Dat betekent dat voor het benutten van de geoogste 

warmte en aquifer nodig zal zijn. 

Zonder aquifer kan voor de periode tot half april (wanneer nu meer warmte is gevraagd dan 

geoogst) nog 7,6*((15.9+ 18.8)/18.8 -1) = 6,4 m3/m2 aan extra aardgasequivalenten kunnen 

worden geoogst en benut. 
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Waarschijnlijk zal er ook nog extra potentieel in het najaar liggen, maar dat kan niet worden 

berekend omdat voor 11 november geen meetgegevens bekend zijn over de 

luchtbehandelingskasten.  

 

  

Figuur 79. Berekening van de niet gebruikte potentieel aan koeling (W/m2) voor de twee teelten gezamenlijk (links), en alleen voor de eerste 

teelt (rechts) 

6.4 Verklaring hoger warmtegebruik na toepassing 
luchtbehandelingskasten. 

Voor 19 januari 2019 zijn de ventilatoren een tijd lang nauwelijks gebruikt. Daarna zijn ze weer 

ingezet en steeg het warmtegebruik aanzienlijk. Dit had deels te maken met de lage 

buitentemperatuur van 19 januari tot 4 februari, en deels met de hogere nachttemperatuur die 

toen is aangehouden. In Figuur 80 is de warmtevraag vergeleken met de deltaT (verschil tussen 

kastemperatuur en buitentemperatuur). Die laat zien dat de warmtevraag na 19 januari meer dan 

evenredig stijgt met de deltaT.  

 

 

 

Figuur 80. Warmtevraag (W/m2) per etmaal, vergeleken met het gemiddelde verschil tussen kas- en buitentemperatuur (°C) 
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De hogere warmtevraag is deels te verklaren doordat het VD na 19 januari iets is verhoogd. Dat is 

weergegeven in Figuur 81. Door meer te ontvochtigen verhoogt het VD en wordt meer koude in de 

kas gebracht, die ook weer moet worden verwarmd. Omdat het gewas meer gaat verdampen als er 

wordt ontvochtigd, zorgt dit ervoor dat het hogere VD weer daalt. Daarom is dit effect in de grafiek 

maar weinig zichtbaar. 

 

 

 

Figuur 81. Verloop van de gemiddelde VD (g/kg) per etmaal voor de perioden overdag en ’s nachts (inclusief belichte nacht) 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Winterteelt 

 De stengeldichtheid van 3.5 stengels/m2 was te hoog om in de winter een praktische 

dunstrategie uit te voeren die niet te veel tijd zou kosten. In een vervolg moet er (met het 

ras Topvision) rekening gehouden worden met een bladafsplitsing van ±6.5 bladeren per 

stengel per week.  

 

 Een gelijkmatige productie is niet behaald door een lage productie en overkoopbaar 

product. Een gelijkmatige productie zou theoretische wel haalbaar moeten zijn. Een 

vervolgproef met een optimaal spectrum moet hierover uitsluitsel geven. 

 

 Het ontstaan van bolvormig bladstand door het gebruikte dR-lB spectrum  heeft er 

waarschijnlijk toe geleid dat het gewas het licht suboptimaal heeft kunnen onderscheppen. 

Hierdoor is de verwachte LBE van 25 gram/mol niet behaald. 

 

 De hypothese is dat de verwachte LBE van 25 gram/mol niet is gehaald doordat het gewas 

het licht suboptimaal onderschept door de bolvormige bladstand ontstaan door het 

gebruikte dR-lB spectrum.  

 

 Toevoegen van verrood in combinatie met het uitschakelen van Inter-LED zorgde voor een 

snellere en verbeterde uitgroei van vruchten in de periode dat het natuurlijke licht weer 

toenam. Door de proefopzet is er slechts in heel beperkte mate uit te leggen wat de 

oorzaak is van de verbeterde uitgroei van vruchten.  

 

 In een teeltconcept gericht op jaarrond komkommers telen met de focus op energie 

efficiënt telen moet rekening worden gehouden met plantresten die niet opdrogen 

waardoor schimmels zich gemakkelijk kunnen voortplanten.  

 

 Er is geleerd dat de kwaliteit van de buitenlucht in de winterperiode slecht is door de 

productie van verbrandingsgassen, maar dat het evengoed mogelijk is om onder 

omstandigheden met slechte luchtkwaliteit komkommers te telen. 

7.2 Zomerteelt 

 Het is niet aangetoond dat er in balans geteeld kan worden door gebruik te maken van 

ontvochtigingssysteem en belichting. Wel heeft het ontvochtigingssysteem zijn 

koelpotentie laten zien in de meest hete periodes van de teelt.  

 Het gewas kan hogere lichtsommen (>35 mol/dag) verdragen, zonder permanente schade 

te ondervinden aan fotosysteem II, dan is gerealiseerd in deze proef. 

 Het gewas ondervind geen nadelige effecten bij het gebruik van het 

ontvochtigingssysteem. Het gewas neemt meer water op bij het gebruik van het 

ontvochtigingssyteem. 



 

 
73 

 Om in balans komkommers te kunnen telen moeten meer factoren meegenomen worden 

dan alleen de licht-temperatuur verhouding, waaronder: dunstrategie, arbeid en 

ongelijkheid in het gewas. 

 

7.3 Energiestromen 

 Door omstandigheden heeft het actief ontvochtigingssysteem niet de volledige potentie van 

het fossiel-vrije telen kunnen laten zien. Het warmte oogsten in de winter kan op basis van 

berekeningen nog worden verdubbeld. Dit zou in 50% van de warmteverbruik in de winter 

kunnen voorzien. De kanttekening erbij is dat er meer warmte in is gegaan om te trachten 

de komkommers te laten uitgroeien. De inschatting is, is dat wanneer het warmteverbruik 

verlaagd wordt, de potentie er wel is om fossiel-vrij te kunnen telen. 



 

 
74 

8 Communicatie 

In het project ‘De Groenste Komkommer’ zijn er meerdere artikels en blogs gepubliceerd in 

vakbladen.  

 

Hieronder een overzicht van de content die is geschreven omtrent de proef: 

 

Artikelen in vakbladen 

 Jaarrond komkommers dankzij LED en ontvochtiging. Matthijs van de Beukel, KAS 

Magazine, april 2018. 

 

Serie in Onder Glas: Op zoek naar ‘De Groenste Komkommer’.  

 ‘Even jaarrond telen met LED’s is nog niet zo eenvoudig’. Pieternel van Velden, December 

2018. 

 Vruchtontwikkeling nog onvoldoende in de winterperiode. Pieternel van Velden, April 2019. 

 Ander lichtspectrum nodig voor jaarrond komkommerteelt. Pieternel van Velden, Oktober 

2019. 

 

Blog website KasAlsEnergiebron.nl 

 De Groenste komkommer: zoeken naar de juiste strategie. Tristan Marcal Balk, December 

2018. 

 Afpellen van oorzaken op vruchtontwikkeling. Tristan Marcal Balk, Maart 2019. 

 Tweede teelt De Groenste komkommer gestart. Tristan Marcal Balk, Juni 2019. 

 De Groenste komkommer in de zomer. Tristan Marcal Balk, September 2019. 
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