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Demokas 2030: uitdaging emissies naar 0

� Opdracht: ontwerp en bouw een kas met 4 afdelingen /
4 teelten 

● niet glasgroenten gericht, middensegment energie

● Freesia, Aardbei, Gerbera, Potanthurium

1) Fossiel vrij (geen CO2 uitstoot)

� All-electric kas

2) Nul emissie water en nutriënten

● Volledige recirculatie

3) Duurzame gewasbescherming

● Volledig biologisch

In opdracht van:



Wat is er mogelijk om fossielvrij te gaan?



Nul emissie water & nutriënten



Demokas 2030: de realisatie

● 2 x 8 m tralie, 22 m diep, 4 afdelingen

● Diffuus glas met hoge lichttransmissie

● Fossielvrij, Full Electric met warmtepomp

● Koude (substraat Freesia en de ontvochtiging)

● Ontvochtiging met terugwinning latente warmte

● CO₂ OCAP

● Laagwaardige warmte → meer en grotere buizen

● Full led 200 µmol/m2.s, spectrum: 85%R / 5%B / 10%W  

● 3 onafhankelijke schermen: licht-, energie- en schaduwdoek

● Verneveling (capaciteit: ≈300 gr/m2/uur)

● Recirculatie drainwater na ontsmetting met ozon (ook in Freesia)
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Demokas 2030: de realisatie



Demokas 2030: werkwijze en teelten

�Samen met sector (gewascommissies & adviseurs) 
succesvolle stappen zetten om doelen te realiseren

● Brainstorm sessies 2018 met gewasgroepen

• Teeltplan en strategie afstemmen

● 1e teelt Gerbera: begin april (verlengd opgekweekt)

● 1e teelt Aardbei: 28 maart t/m half augustus

● 1e teelt potanthurium: begin april

● 1e teelt Freesia: 26 apr t/m 30 sept 2019

� Frekwent afstemming met adviseurs / gewasgroep

● Leren o.b.v. ervaringen en bijsturen / verder 
ontwikkelen 



Gerbera
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Gerbera: opzet teelt

� Gewas: 

● Rassen Rich en Kimsey, growcubes

● Extra lange opkweek, productie start week 16

� Klimaat: 

● Lichtsom minimaal 9 mol bij daglengte 11.5 uur

● Sturen licht / temperatuur balans

● Bij 600 ppm  T = 13.6 + 0.407* PARsom
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Gerbera: Resultaten tot nu toe

�Wat goed is gelukt: 

● Een goed groeiend gewas (productie hoger dan 
praktijk door meer licht)

● Spectrum lijkt zover goede keus 

● Veel warmte geoogst met ontvochtiging

● Mineervlieg goed biologisch gelukt (Orius?)

● Goede vestiging van Orius (bankerplant) 



Gerbera: Resultaten tot nu toe

�Vragen/ uitdagingen vervolg:

● 200 µmol LED, hoe pakt dat in de winter uit?

● Sturen op 9 mol/dag (125 kWh)

● Kan de productie constanter door jaar heen?

● Veel meeldauw op het moment → bedreiging 
emmissievrij doelen door bespuitingen en zwavel 
(sluipwespen en roofwantsen populatie bedreigd)

● Eerst goed telen, dan aan de knoppen draaien: 
budgetteren aantal KWh, hoe pakken we het aan?



Aardbei
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Aardbei: opzet teelt

� Gewas: 

● Ras: Favori (FlevoBerry), minitray planten

● 1 m substraatbakken (kokos)

● 5 planten op goot per m, hijsbare goten op 80 cm 
(= 6.25 pl/m2), 27% hoger dan praktijk

● LAI 2.5, goede lichtonderschepping

� Klimaat: 

● Daglengte 16 uur (maximaal 11.5 Mol van de LED)

● Zomer niet geschermd

● Geen minimumbuis 

● CO2 100 kg/ha.u � 25 kg/ha.u

13



Aardbei: Resultaten 1e teelt

�Wat goed is gelukt: 

● Een goed groeiend gewas, zeer goede kwaliteit

● Hoge productie (9.3 kg/m2, 14.3 gr/ vrucht)

● hoger dan praktijk door hogere 
plantdichtheid, meer licht, andere bestuivers

● Zomer veel gelucht, amper energie gebruikt

● De hele zomer biologisch kunnen blijven



Aardbei: 2e teelt 

�Geplant 29-08, teelt tot ca. half maart

● Favori trayplanten 

● Plantafstand 8 pl/m1=10 pl/m2 (was 6.25 pl/m2)

�Vragen/ uitdagingen vervolg:

● Kwaliteit plantmateriaal 

● Tijdens opkweek deel planten behandeld met 
NatuGro-concept

● Deel planten Mycostop
(wortelziekten)

● Fossielvrij telen wat betekend dat

● Hoge productie én goede kwaliteit

● Meeldauw



Freesia
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Freesia: opzet teeltsysteem
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Freesia: opzet 1e teelt

� Gewas: 

● 8 cultivars, 96 knollen per m1 bed

● geplant 26 april

� Klimaat

● Meer licht toegelaten dan in praktijk (minder schermen) 

● 2 weken warme bodem, daarna bodemkoeling (15,7°C), 
(styromull) → warmte oogst

● Ontvochtigd is alleen in de laatste weken → warmte 
oogst

� Voeding en emissie

● Fluor schade → bedreigt emissievrij

● hogere EC: 3-3,5
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Freesia: Resultaten 1e teelt

� Hoge producties ( meer en zwaardere bloemen)

● Andere gewasopbouw (blad korter)

� Hele teelt biologisch kunnen blijven

● Bladluis goed gecontroleerd met sluipwespen+ 
galmuggen

● Goede vestiging roofmijten, trips onder controle

● Goede vestiging Orius op bankerplant (Sedum) 

● Ook eileg op Freesia bloemen
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Freesia: 2e teelt

�22 oktober geplant

● 2 hoofdrassen, 12 andere rassen 

�Vragen/ uitdagingen vervolg:

● Fluor i.r.t. recirculeren

→ Kleikorrels vervangen door grind

● Kwaliteit uitgangsmateriaal 

● Knollen met Mycostop behandeld voor planten

● Hoge lichtniveau, spectrum, hogere temperatuur

● Kan de productie constanter door jaar heen?

● Gewasbescherming biologisch blijven doen onder 
LED
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Potanthurium
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Potanthurium: opzet 1e teelt

� Gewas: 

● 4 cultivars, 2 herkomsten, 2 plantgroottes

● Eb-vloed tafels

● Opgepot week 14 (45 p/m2), 2 x wijderzetten (30-15)

� Klimaat

● Meer licht toegelaten dan in praktijk 9-10 Mol/ dag (licht 
heel diffuus gemaakt met drie schermen, geen krijt) 

● Veel gebruik van verneveling

● Goede beheersing temperatuur in hete dagen door 
ontvochtiging (iets koeling)

● Sinds begin september belichting aan (16 uur voor z.o.)
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Potanthurium: Resultaten 1e teelt

� Teeltduur vergelijkbaar met praktijk (geen versnelling)

� 2 rassen meer bloemen dan praktijk

� Bladschade door trips

� Belichting geeft bloemrek

23



Potanthurium: Resultaten 1e teelt

� Gewasgezondheid

● Echinotrips / Anthuriumtrips veel schade aan het gewas

● Anthuriumtrips chemisch aangepakt (September)

● Sciara (begin teelt) met aaltjes en bodemroofmijten

● Bladluis gecontroleerd met sluipwespen+ galmuggen

● Moeizame vestiging Orius ondanks bijvoeren

● Eileg Orius op bloemkolven einde zomer
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Potanthurium: 2e teelt

�23-25 oktober opgepot

● 4 rassen, 3 herkomsten

● 2.5 tafels gewisseld, rest laten staan

�Vragen/ uitdagingen vervolg:

● Proactiever plaagbestrijding=> bankerplants voor 
Orius vestiging begin van de teelt,

● Uitgangsmateriaal / substraat bij binnenkomst 
controleren

● Invloed LED op bloemrek en bestrijders?
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Vragen?

26

Met dank aan collega’s

Arca Kromwijk

Jan Janse

Arie de Gelder

Ada Leman

Gert Vletter

Bram v. Haaster

adviseurs

Eugenie Dings

Hans Pronk

Ed Konijn

Klaas Waalraven

Barry Dorrestijn

En alle telers in de BCO’s


