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1 Algemene projectgegevens 

Titel project :      Snelbinder CO2 
Nummer Programmafonds Glastuinbouw :  E15008 
Honorering :      26 mei 2016 

2 Doelstelling project 

In 2014 zijn LTO Glaskracht Nederland, Demokwekerij Westland en TTO (o.l.v. Inno-Agro) gestart met ‘de 
CO2 faciliteit’. Dit is een fysieke ruimte van 110 m² waarin een aantal zaken plaatsvindt: 

 Fundamenteel onderzoek; gedreven door, en met grote betrokkenheid van, de praktijk 

 Kennisoverdracht: zowel vanuit het onderzoek als vanuit de doelstellingen van KaE 

 Demonstratie van nieuwe technieken op het vlak van CO2 
 
Het project CO2 snelbinders draagt zorg voor kennisoverdracht en heeft de volgende doelstelling: 
“Het vergroten van de betrokkenheid van de primaire glastuinbouw ondernemer bij de doelstellingen van 
KaE en het versneld uitrollen van het verminderen van het gebruik van CO2 in de glastuinbouw.” 

 werkwijze 

De CO2 faciliteit speelt in op het volgende proces dat zich afspeelt in het geval van O&O :  
 
Aandacht    Bewustwording   Adaptatie    Verandering 
 
In het project wordt uitvoering gegeven aan een aantal zaken: 

1. overdracht van kennis door een doorlopende posterpresentatie over de volgende onderwerpen: 
a. CO2 bronnen 
b. Kasluchtkwaliteit 
c. Onderzoek naar effectief gebruik  
d. CO2 opslag 

2. specifieke Masterclasses CO2 per gewas 
Per groep wordt een diepgangssessies georganiseerd welke het karakter van een korte cursus 
hebben.  Voorgaande rondgangen is namelijk geconstateerd dat het kennisniveau over de 
processen fotosynthese / CO2 opname verbeterd kan worden. De cursussen worden gegeven 
door wetenschappers van Wageningen UR, Plant Lighting en Plant Dynamics ; per gewas 
aangevuld door de kunde en kennis van (teelt)adviseurs.  
 

Gedurende het programma worden 4 Masterclasses gegeven. 

3 Resultaten 

 Inrichting CO2 faciliteit 

In het voorjaar van 2015 is de CO2 faciliteit opnieuw ingericht met voldoende clickframes voor A1 
posterpresentaties. Alle relevante onderzoekspartijen Wageningen UR, Plant Lighting, Plant Dynamics en 
Demokwekerij Westland zijn gevraagd om input aan te dragen per thema. Daarnaast is aan 
toeleveranciers gevraagd om medewerking te verlenen aan de kennisuitwisseling. Contacten zijn gelegd 
met o.a. AAB (energieadvies), Skytree (opslag), EMS (kasluchtkwaliteit) en anderen. Daarnaast zijn 
vanuit het oogpunt van de samenwerking tussen TTO en Glaskracht besprekingen gevoerd over de 
invulling. Soms ten tijde van het netwerk coördinatoren overleg en soms rechtstreeks. Ten slotte is 
uiteraard de invulling afgestemd met Kas als Energiebron (Dennis). Dit vond veelal plaats i.r.t. te 
organiseren events.  

 Literatuurstudie 

Er is aandacht besteed aan relevante literatuur en er is een database opgebouwd zodat bij vragen van 
telers degenen in kwestie gewezen kunnen worden op de rapportages. In specifieke gevallen is uiteraard 
Dennis Medema van Kas als Energiebron geraadpleegd.  
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 Masterclasses 

De volgende Masterclasses zijn georganiseerd:  
1. Masterclass potplant (first trial)   sierteelt   Mei ‘15 
2. Masterclass Paprika     groenten  Sept ‘15 
3. Masterclass Aubergine    groenten  Nov ‘15 
4. Kennisoverdracht Phalaenopsis   sierteelt   April ‘16 
5. Masterclass groene en bonte potplant   sierteelt   Mei ‘16 
6. Themamiddag licht & CO2   gemengd  Juni ‘17 

 
Werkwijze:  
In het geval van een Masterclass wordt er een uitgebreid middagprogramma voorbereid waarbij er in de 
voorbereiding tijd wordt gestoken in het helder krijgen van de vraagstukken en uitdagingen van het 
betreffende gewas. Met zorg wordt een programma samengesteld waarbij adviseurs, toeleveranciers en 
onderzoekers worden betrokken. Per Masterclass worden de posterpresentaties in de CO2 faciliteit 
ververst en afgestemd op het thema en gewas van deze dag. In overleg is besloten om de laatste 
bijeenkomst een gewas overstijgend Thema te geven en nadrukkelijke in te gaan op de ontwikkelingen bij 
toeleveranciers.  

3.3.1 Masterclass potplant 

Vooraf aan de projectstart is er allereerst een trial Masterclass potplant georganiseerd. De groep werd 
ontvangen door Stefan Persoon (van Inno-Agro) en vervolgens rondgeleid in de CO2-faciliteit. In de 
faciliteit werd stilgestaan bij de thema’s : CO2 bronnen, gebruik, opslag, kwaliteit, en onderzoek. Sander 
Pot (van Plant Dynamics) gaf inzicht in diverse onderzoeksresultaten in de potplantenteelt. Na spreker 
Sander Pot maakte Jan-Kees Boerman van EMS de aanwezigen bewust van het belang van een goede 
kasluchtkwaliteit. De centrale boodschap inzake kasluchtkwaliteit was dat veel ondernemers te veel 
doseren. 
 
Feedback van de ondernemers 
Het werken aan externe CO2-bronnen is essentieel om in de toekomst de glastuinbouw te kunnen 
voorzien van CO2. 

3.3.2 Masterclass Paprika 

De tweede Masterclass CO2 betrof het gewas Paprika. Deze class werd in September ’15 georganiseerd 
en merkbaar was dat het onderwerp CO2 de aandacht had op dat moment. Mogelijk dat dit versterkt werd 
door het feit dat er tussen ’13 en ’15 diverse onderzoeken naar de efficiency van CO2 waren afgerond.  
Er waren in totaal 28 aanmeldingen en sprekers van Plant Dynamics en Peter Geelen gaven inzichten op 
het vlak van respectievelijk efficiency van CO2 opname en CO2 opname i.r.t. plantbalans.  
 
Feedback van de ondernemers 
Paprika heeft geleidt tot een aantal vervolgsessies over het onderwerp CO2. Een groep bestaande uit 6 
kwekers (Valk, Wieringermeer, vd Bosch, Vijverberg, Helderman en 4Evergreen) is dieper ingegaan op 
het thema efficiency van opname. Na afloop na afloop is een digitale enquête toegestuurd (Monkey 
survey). De beoordeling van de enquête betrof een ruime 8. Zie bijlage 1.   

3.3.3 Masterclass Aubergine 

De derde Masterclass CO2 werd in November ’15 georganiseerd en betrof het gewas Aubergine. 
Nederland kent relatief weinig Auberginetelers, daarom was bij aanvang het idee om de class tezamen 
met Komkommer te organiseren. Echter de organisatiegraad in het gewas komkommer ligt op een zeer 
laag niveau en individueel benaderde ondernemers gaven aan dat op dat moment aan dat het momentum 
niet paste in de teelt. Op de bijeenkomst waren een 8 tal Aubergine telers aanwezig. De bijeenkomst is 
georganiseerd in afstemming met Joke Vreugdenhil. Sprekers op de Masterclass waren Anja Dieleman 
van Wageningen UR en Jan-Kees Boerman van EMS.  
 
Feedback van de ondernemers 
Onder de aanwezige ondernemers is na afloop wederom een digitale enquête toegestuurd. De respons 
van de survey was echter relatief laag (2 personen). Uit de discussie na de presentatie kwam met name 
naar voren dat er nog veel onbekendheid is betreffende het onderwerp kasluchtkwaliteit. De aanwezig 
literatuur is daarom onder de aanwezigen verspreid.  
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3.3.4 Kennisoverdracht Phalaenopsis   

De vierde Masterclass CO2 betrof het gewas Phalaenopsis en betrof geen volledig middagprogramma 
met meerdere sprekers maar betrof eerder kennisoverdracht rondom 1 thema: efficiency van CO2 
opname. De CO2 faciliteit werd bezocht, thema’s rondom recente CO2 onderzoeken werden aangehaald 
en er werd met name in de presentaties aandacht besteed aan het zojuist afgeronde onderzoek. 
 
Feedback van de ondernemers 
Onder de ondernemers is geen digitale enquête toegestuurd. De feedback van de ondernemers betrof 
met name het feit dat telers zich realiseren dat zij zeer weinig weten over CO2 doseren en de momenten 
waarop dit ook efficiënt is.   

3.3.5 Masterclass groene en bonte potplant 

De laatste Masterclass CO2 betrof wederom het 
gewas potplant. Deze bijeenkomst werd, in overleg 
met Astrid van der Helm van Glaskracht, 
georganiseerd in mei 2016. 21 bedrijven waren bij 
de bijeenkomst aanwezig waarvan 19 primaire 
bedrijven. In de CO2 faciliteit werden twee 
toeleveranciers in de gelegenheid gesteld om 
toelichting te geven over hun innovaties: Skytree 
(CO2 opslag) en Revaho (precisie dosering). Als 
sprekers waren uitgenodigd: Hans Pronk inzake 
de relatie licht en CO2 opname en voorts Plant 
Lighting inzake de theorie van CO2 dosering.  
 
Feedback van de ondernemers 
De bezoekende ondernemers hebben gedeeltelijk de digitale enquête toegestuurd. Het gemiddelde cijfer 
was een 7,5 (zie bijlage 2). Voorst bleek uit de enquête dat het thema de aandacht heeft getuige het feit 
dat op 1 ondernemer na de aanwezigen op de hoogte wilden blijven.  

3.3.6 Eindbijeenkomst Thema-middag Licht & CO2 

Op donderdag 6 juli hebben LTO Glaskracht en Demokwekerij Westland +  Inno-Agro in opdracht van 
TTO en Kas als Energiebron een afsluitende thema-middag Licht & CO2 georganiseerd.  Deze laatste 
bijeenkomst was meer generiek van aard en er is bewust voor gekozen om ook toeleveranciers te 
betrekken bij de Thema middag. Immers bij toeleveranciers ligt veel kennis en hier wordt vaak uitvoering 
gegeven aan de thema’s die eerder in het onderzoek en/of bij KaE ter sprake kwamen.  
 
De eindbijeenkomst werd door ruim 40 primaire ondernemers bezocht. De aanvang van de middag startte 
met een presentatie vanuit Kas als Energiebron over de rol die het programma speelt in het bereiken van 
de sectordoelstellingen. Daarna heeft Sander Pot een presentatie gegeven over "CO2 van kas naar 
gewas; welke weerstanden kom je tegen?". Na deze presentaties was een basis gelegd en is de focus 
gelegd op de ontwikkelingen in de praktijk:  

 Multi 4DIM, de kansen en mogelijkheden van diverse lichtrecepten in één armatuur - Hortilux 
Schréder 

 AntiReflect technologie, efficiënt omgaan met natuurlijk licht - Mardenkro 

 Energiebesparende oplossingen voor een optimale klimaatbeheersing - BonarAgro 

 RevahoDos-Plus, centrale CO2 levering, gelijkmatige distributie van gasvorming CO2 - Revaho 

 ClimaLED3! Een innovatief systeem dat met substantieel minder energie de productie verhoogt – 
Qwestland 

 CO2 faciliteit - Vertaalslag onderzoek naar praktijk - Inno-Agro 

 Klimaat in beeld in één oogopslag d.m.v. klimaatmonitor en RTR - Let's Grow 

 Licht-temperatuur-CO2 verhouding, plantbalans en aansluiting HNT - Hoogendoorn 
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4 Discussie  

Doelstelling van het programma ‘snelbinder CO2’ was om een sterkere betrokkenheid te verkrijgen van de 
kweker bij de doelstellingen van de sector en hen kritisch na te laten denken over hoe toekomstig de rol 
van CO2 ingevuld wordt. Hierbij was het van belang om niet alleen de koplopers te informeren maar ook 
de ‘volgers’ handvatten aan te reiken. In de praktijk zagen wij namelijk veelal een kleine groep kwekers 
die goed geïnformeerd is over lopende onderzoeken en doelstellingen  van de sector, maar dat de 
middenmoot achterblijft.  
 
Door het stimuleringsprogramma en met name door het inrichten van een fysieke CO2 faciliteit is op een 
daadkrachtige manier gewerkt aan de betrokkenheid. De CO2 faciliteit is gedurende ruim 2,5 jaar 
ingericht geweest (t/m verhuizing Demokwekerij naar World Horti Center) en heeft doorlopend groepen 
telers en andere betrokken bereikt. Dit met name vanwege het open karakter van Demokwekerij (20.000 
bezoekers per jaar). Middels mailing werd projectleider Stefan Persoon op de hoogte gehouden van 
welke groepen op bezoek kwamen en waar nodig werd toelichting gegeven. 
 
Specifiek is middels een 6 tal bijeenkomsten specifiek ingezoomd op thema’s per gewas. Dat is, waar 
mogelijk, in overleg met LTO Glaskracht gedaan. Door specifiek op gewassen, en de problematiek aldaar, 
in te zoomen kon meer diepgang bereikt worden wat ook de bedoeling was. Uit de beoordelingen die met 
‘Monkeysurvey’ werden gedaan kwam naar voren dat de bijeenkomsten goed gewaardeerd werden. 
 
In  het programma is ook de mogelijkheid ingebouwd om opvolgend op de gewas specifieke sessies meer 
diepgang te creëren voor het doen van een literatuurstudie of verkennende studie in de praktijk. Dit betrof 
Fase 2 na een Go/NoGo vanuit programma Kas als Energiebron. Van deze fase is geen gebruik gemaakt 
omdat er onvoldoende concrete vervolgacties vanuit kwekers kwamen. Het doen van onderzoek is geen 
doel op zich dus daarom heeft Fase 2 geen vervolg gekregen. TTO wil namelijk geen technology-push 
creëren. 

5 Conclusie 

Het programma Snelbinder CO2 heeft goed gefunctioneerd, getuige ook de goede recenties, maar heeft 
niet geleidt tot nieuwe onderzoeksrichtingen gedreven door ondernemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


