
 

   

Onderzoekerslijnen belichting  
 

Inleiding 
De elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouw bedroeg in 2018 naar schatting 6,6 mil-
jard kWh (Energiemonitor 2018, WEcR). Dit is ruim 5,5% van de nationale consumptie. On-
danks de krimp van het areaal in de periode 2010-2018 verdubbelde de elektriciteitscon-
sumptie bijna. De toename van de elektriciteitsconsumptie komt vooral door de toename 
van groeilicht (intensiteit en areaal), de inzet van duurzame energievoorzieningen en in 
mindere mate uit verdere optimalisering van het kasklimaat, mechanisatie en automatise-
ring. Licht is een onmisbare productiefactor in de glastuinbouw. Om jaarrond een hoog-
waardig product te kunnen leveren, is belichting nodig om het schaarse zonlicht in de win-
ter aan te vullen. De vraag naar jaarrond hoogwaardige producten neemt toe en daarbij 
ook de toepassing van groeilicht. Belichting is voor ca. 80% verantwoordelijk voor het 
stroomverbruik in kassen en het gebruik ervan stijgt. De benodigde elektra wordt nu gro-
tendeels gemaakt met WKK’s en als we dat terug willen brengen, moet de elektra op een 
andere manier geproduceerd worden op het bedrijf of ingekocht worden. Vraag daarbij is 
of er voldoende stroom is en of netcapaciteit (in bepaalde gebieden) toereikend is. Daarom 
zet het programma Kas als Energiebron volop in op reductie van de behoefte aan elektrici-
teit voor belichting, naast de optie om de elektriciteitsvoorziening te vergroenen. 
 
Dit document geeft een visie op belichting in de glastuinbouw en hoe het elektriciteitsver-
bruik van belichting zoveel mogelijk te beperken. Er wordt m.n. ingegaan op kennisontwik-
keling en welke onderzoekslijnen er zijn, maar ook het bevorderen van de toepassing mid-
dels kennisoverdracht.  
Belangrijke input daarbij is de uitkomst van het project ‘Denkkader licht’ van WUR Glas-
tuinbouw en een document opgesteld door WUR Glas in januari 2019 over nieuwe project 
ideeën rondom dit onderwerp. 
 
Stappenplan 
Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw heeft eerder al een stappen-
plan opgesteld om het elektriciteitsverbruik voor belichting zoveel mogelijk te beperken: 

1. Maak gebruik van zo veel mogelijk natuurlijk licht in de kas. Dus zo min mogelijk 
krijten, schermen en kasdekken die zoveel mogelijk licht doorlaten. Hier wordt in 
dit document niet verder op ingegaan, maar is wel degelijk van belang. 

2. Haal zo veel mogelijk licht uit een kWh elektriciteit. Dit gaat om zo energiezui-
nige mogelijk lampen en belichtingssystemen, waarbij LED lampen een belangrijke 
optie is. 

3. Zorg voor een zo optimaal mogelijk lichtonderschepping door de plant. De licht-
verliezen door m.n. reflectie uit de kas moeten zoveel mogelijk beperkt worden. 
Daarnaast moet het licht zo optimaal mogelijk door de plant onderschept worden 
met weinig verliezen naar de bodem. Dit kan o.a. door sturing van de plantvorm, 
teeltmanagement en lichtverdeling. 

4. Haal zo veel mogelijk assimilaten uit het onderschepte licht. Daarbij gaat het om 
kennis over welke momenten de fotosynthese het meest efficiënt is en hierop te 
kunnen sturen door lichtkleuren of teeltmanagement en daar op te anticiperen met 
belichting.  

5. Zorg dat zo veel mogelijk assimilaten naar te oogsten bloemen of vruchten gaan. 
Het gaat hierbij om kennis over hoe de aanmaak en verwerking van assimilatenver-
deling beter in balans te houden. Dit gaat over vooral de optimale licht en tempe-
ratuursom van gewassen, maar ook over stuurlichteffecten zoals de toepassing van 
verrood licht.  

 



 

   

Belichting en LED 
De SON-T lampen zijn nu nog veruit het meest gebruikte type belichting in de glastuin-
bouw. Het beeld is dat de lamp redelijk uitontwikkeld is v.w.b. efficiëntie; deze is nu ca. 
1,85 µmol/W. Een nadeel van deze lampen is daarnaast de (stralings)warmte die daarbij 
vrijkomt. Een belangrijk alternatief is LED belichting, die een hogere efficiëntie heeft 
(rode LEDs zitten al op meer dan ca. 3,5 µmol/W) en daarmee een lagere (en andere) 
warmteafgifte bij dezelfde intensiteit en waarmee licht gegeven kan worden in specifieke 
lichtkleuren. Dit biedt de mogelijkheid de fotosynthese en groei te bevorderen en de ont-
wikkeling van de planten te sturen. Echter, bij het gebruik van (LED) belichting in hoogpro-
ductieve teeltsystemen zijn er veel aspecten die nog niet uitontwikkeld zijn en vragen die 
nog beantwoord moeten worden.  
Ondanks dat de LED veel energiezuiniger kan zijn (afhankelijk van de toegepaste golf-
lengte), zijn er een aantal belemmeringen: 

 Investeringskosten. De kosten voor een LED belichtingsinstallatie zijn op dit mo-
ment nog veel hoger dan voor SON-T. Dat hoeft niet perse een probleem te zijn, als 
de terugverdientijd maar vergelijkbaar is. Daarvoor moet echter goed duidelijk zijn 
wat de effecten van installatie van LED’s zijn voor gebruik van elektriciteit en 
warmte, en wat de effecten zijn op groei en productie van het gewas.  

 Kennisopbouw. Er ontbreekt nog kennis over de effecten van LED belichting op 
planttemperatuur en energiebalans van de kas, over effecten van lichtspectrum op 
groei, ontwikkeling en plantvorm van gewassen, en van de werkingsmechanismen 
daarachter. Meer kennis is nodig  wat voor verschillende gewassen het meest ge-
schikte lichtspectrum is.  

 Kennisoverdracht via demonstratie. Telers willen graag effecten zien in (onder-
zoeks)kassen of op proefbedrijven, voordat ze de stap zullen zetten om op hun ei-
gen bedrijf de overstap te maken naar LED belichtingssystemen. 

 
Onderzoekslijnen 
Zoals hierboven gesteld is een belangrijke belemmering het gebrek aan kennis en bijbeho-
rende kennisoverdracht. Kas als Energiebron werkt niet aan het goedkoper maken van LED 
belichting; dat is iets voor de toeleveranciers. Wel zouden fiscale- en stimuleringsregelin-
gen de terugverdientijd kunnen beïnvloeden, maar daar wordt in dit document niet verder 
op ingegaan. 
De onderzoekslijnen die onderscheiden kunnen worden, zijn: 
 

1. Effect van lichtkleuren op het gewas 
In de afgelopen jaren is uit een aantal projecten waarin met LED’s belicht werd, gebleken 
dat het spectrum van de belichting grote effecten kan hebben op de groei, ontwikkeling en 
plantvorm. Een aantal voorbeelden zijn roos (Perfecte roos), tomaat (Carbon LED), chry-
sant en alstroemeria  (LED licht bij zonlicht). In deze teelten is aangetoond dat een “stan-
daard” spectrum (rood blauw) kan leiden tot ongewenste verschijnselen in een gewas, 
maar ook dat met een goed gekozen belichtingsstrategie een meerwaarde gecreëerd kan 
worden in die gewassen. Verder hebben deze projecten ook aangetoond dat de effecten 
van verschillende lichtkleuren sterk kunnen verschillen tussen verschillende gewassen, en 
tussen verschillende rassen van eenzelfde gewas. Voor verschillende gewassen is de mate 
waarin kennis aanwezig is over de effecten van lichtkleuren zeer verschillend. 
In het project Denkkader licht is de bestaande kennis op een rij gezet. Enerzijds wil je toe 
om de mechanismen in de plant te ontrafelen. Dit wordt bekeken in projecten Duurzame 
teeltsystemen met LED’s en in LED it be 50%. 
Daarnaast is het toch per gewas zoeken naar optimale lichtspectra. In de tabel hieronder 
en ook lijst is aangeven wat er per gewas heeft gelopen en loopt aan onderzoek. 

https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20113-denkkader-licht/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20125-duurzame-teeltsystemen-met-leds/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20125-duurzame-teeltsystemen-met-leds/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/15050_led_it_be_50/


 

   

Uiteindelijk zou je toe willen naar een optimaal lichtrecept per gewas waarbij er ook geva-
rieerd wordt over de dag met het lichtspectrum (dynamische lichtrecepten) als aanvulling 
op het zonlicht en ook afhankelijk van het gewasstadium. Daarbij speelt bij hoogopgaande 
gewassen ook de verdeling van het spectrum over de hoogte van het gewas, zeker bij het 
toepassen van tussenbelichting. 
 

2. Verdeling licht 
Doordat LED belichting bijna geen warmtestraling heeft, kunnen de led-lampen dicht bij 
het gewas geplaatst worden. Bij hoogopgaande gewassen is dan het voordeel dat de licht- 
(en ook warmte)verdeling over het gewas verbeterd kan worden. Vraag is nog wat de 
exacte nut- en noodzaak is en wat dan de optimale configuraties (zoals hoogte) zijn. In het 
totaalconcept duurzame belichte tomatenteelt en ook in het project LED it be 50% wordt 
hier aandacht aan besteedt. 
 

3. Optimale inzet belichting 
Het is van groot belang om te weten hoe de plant met het licht omgaat; wordt het licht 
wel goed benut, wordt de plantvorm en ontwikkeling wel goed beïnvloedt. Daarvoor is 
noodzakelijk om dit te kunnen meten samen met het goed kunnen meten van de kwaliteit 
van het licht. Er loopt onderzoek om het lichtspectrum over het jaar van het buitenlicht te 
bepalen en om de spectrale verdeling van het gewas in het gewas goed te kunnen meten. 
Daarnaast wordt er gewerkt om de huidmondjesopening goed te kunnen bepalen en ook de 
benutting van licht middels de Hortisensor. 
Voor veel gewassen is redelijk goed bekend hoe een plant omgaat, maar voor een aantal 
(opkomende) gewassen is dat nog niet zo. Daarnaast is er voor een aantal gewassen flinke 
optimalisatie mogelijk t.a.v. daglengte, lichtintegratie (zoals bij de projecten fundamen-
tele kennisontwikkeling led-belichting,  Belichten phalaenopsis op plantbehoefte en ver-
volg).  
Daarnaast is een voordeel van LED belichting dat heel snel geschakeld kan worden met het 
lichtniveau, wat de kans biedt om bij wisselend weer (zon en wolken) de inzet van belich-
ting te optimaliseren. In het project Betere benutting lichtfluctuaties wordt hieraan ge-
werkt. 
 

4. Energiebalans van de kas en hoe te telen 
Een voordeel van LED belichting ten opzichte van SON-T belichting is dat LED’s bij een-
zelfde lichtintensiteit minder warmte afgeven. Echter, deze lagere warmteafgifte door 
LED’s leidt tot een lagere planttemperatuur en daarmee een tragere ontwikkelsnelheid dan 
onder SON-T, tenzij er gecompenseerd wordt door meer warmte in de kas te brengen. Dat 
betekent dat de balans tussen licht en kastemperatuur onder LED belichting anders is dan 
onder SON-T. Vraag is daarbij hoe daarop te sturen (toepassen hogere ruimtetemperatuur 
of meer sturen op planttemperatuur) en ook in het algemeen hoe de optimale  licht / tem-
peratuurverhouding moet zijn voor de assimilatenbalans. In een aantal projecten is dit 
nauwkeurig uitgezocht en bij demonstratieprojecten wordt deze benadering zoveel moge-
lijk toegepast. 
 

5. Interactie plantweerbaarheid/ziekten/plagen/bestrijders/bestuivers 
Net als planten kunnen ook insecten, mijten, schimmels en bacteriën actief lichtcondities 
waarnemen.  Insecten en mijten gebruiken deze informatie voor hun oriëntatie en naviga-
tie, het beïnvloedt hun fysiologische processen en hun gedrag. Ook voor schimmels en bac-
teriën is licht een belangrijke bron van informatie. Zo kunnen veranderingen in lichtcondi-
ties mogelijk mede verklaren waarom biologische plaagbestrijding vaak moeizamer ver-

https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20084-totaalconcept-duurzame-belichte-tomatenteelt/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/15050_led_it_be_50/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20089-monitoring-van-huidmondjesopening-sturen-op-laag-energieverbruik-zonder-over-de-grens-te-gaan/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20150-fundamentele-kennisontwikkeling-led-belichting-voor-praktische-toepassing-in-de-kas/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20150-fundamentele-kennisontwikkeling-led-belichting-voor-praktische-toepassing-in-de-kas/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20074-belichten-phalaenopsis-op-plantbehoefte/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20124-phalaenopsis-richting-fossielvrij-efficientere-sturing-bloemtakuitloop/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20124-phalaenopsis-richting-fossielvrij-efficientere-sturing-bloemtakuitloop/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/e18005-betere-benutting-lichtfluctuaties/


 

   

loopt wanneer de herfst zijn intrede doet. Daarbij blijkt dat er nog maar weinig kennis be-
schikbaar en toepasbaar is over de effecten van specifieke lichtkleuren op de ziektes, pla-
gen en hun natuurlijke vijanden.  
Ook de plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen wordt beïnvloed door het spectrum. Er 
is al enige kennis over de toepassing van rood licht om meeldauw te onderdrukken, maar is 
nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de licht-geïnduceerde plantweerbaarheid tegen 
(plaag)insecten. Deze kennis is belangrijk om te komen tot energiezuinige duurzame pro-
ductiesystemen. Immers, het moet voorkomen worden dat we tot een optimaal lichtkli-
maat voor plantengroei komen, waarbij de biologische gewasbescherming te kort schiet. 
Er loopt nu een onderzoek naar de kansen en knelpunten van HNT en LED voor plantge-
zondheid en bestuiving. Daarnaast worden in een aantal onderzoeken ook de effecten van 
het lichtspectrum op plagen bestrijders gemonitord. 
 

6. Kennisoverdracht (i.c.m. monitoring praktijk / demo’s) 
Kennisontwikkeling is één ding, maar kennisoverdracht is ook cruciaal om de kennis in de 
praktijk te laten landen. Hiervoor wordt standaard gewerkt met een begeleidingscommis-
sie met telers. Daarnaast zijn demonstratie van teeltconcepten zoals bij Delphy Improve-
ment Centre en de demo’s fossielvrij telen bij het IDC energie van Wageningen UR belang-
rij om de stap richting praktijk te maken. Daarnaast wordt (meer) ingezet op monitoring 
van de eerste toepassingen in de praktijk van bijvoorbeeld led belichting. Daarom heen is 
het plan om meer in te zetten op kennisbijeenkomsten (o.a. lichtevent) en organise-
ren/ondersteunen van cursusgroepen (i.s.m. onderzoeksprojecten) en/of opzetten van een 
apart lichtcursus. 
 

Dennis Medema, 
September 2020 

https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20087-kansen-en-knelpunten-van-het-nieuwe-telen-en-led-voor-gewasgezondheid-en-bestuiving/
https://www.kasalsenergiebron.nl/onderzoeken/20087-kansen-en-knelpunten-van-het-nieuwe-telen-en-led-voor-gewasgezondheid-en-bestuiving/

