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Dimmen met DC 
DC is een technische ontwikkeling met potentiële voordelen zoals: 

- Minder koper nodig in het installatiewerk  
- Minder energieverliezen 
- Verlengen van de technische levensduur / verlagen van afschrijvingen 
- Standaard mogelijkheid tot dimmen 

Dit project is een theoretische onderbouwing van wat dimmen voor de praktijk kan 
betekenen. 
In dit project worden verschillende teeltstrategieën doorgerekend met dimbare belichting 
bij een 3-tal gewassen: 

- Bouvardia  lichtminnend gewas 
- Anthurium  schaduwgewas, waarbij de lichtbenutting sterk afhankelijk is van 

huidmondjes opening. 
- Phalaenopsis  CAM plant 

 
De toepassing van dimmen en het bereiken van de maximale voordelen is sterk afhankelijk 
van (type) teelt en welke factoren de grootste invloed hebben op de lichtbenutting in die 
teelt. De opzet van dit onderzoek is om in het demoproject DOE-DC (www.doedc.net) met 
de teelt Bouvardia de voordelen van dynamische belichting met DC inzichtelijk te maken. 
Daarnaast wordt voor de gewassen Phalaenopsis en Anthurium een theoretische benadering 
gemaakt om aan te geven wat het potentieel is van dynamische belichting op de 
lichtbenutting en energiebesparing bij deze teelten.  
 
Voor de 3 type gewassen met elk hun eigen teeltstrategie, is gebruik gemaakt van het 
Explorer Kasklimaatmodel om inzicht te krijgen wát en hoeveel de toegevoegde waarde 
kan zijn bij dimmen. Hiervoor is voor de drie gewassen  een praktijkteelt doorgerekend op 
basis van de heersende klimaatomstandigheden en belichting, waarbij de in de praktijk 
gehanteerde belichtingsstrategie wordt vergeleken met een dimbare. Daarnaast zijn een 
aantal scenario’s doorgerekend ter optimalisatie van de teeltstrategieën. Dit zijn 
bijvoorbeeld berekeningen bij verschillende belichtingsniveaus en vergelijk SON-T en LED 
en een aantal gewasafhankelijke scenario’s, zoals dimmen in combinatie met meer 
daglicht (lichter scherm) toelaten bij Anthurium en rekenen met verschillende 
plantgevoeligheden (Anthurium / Phalaenopsis). 
Het project loopt tot eind 2017, waarna het eindrapport zal worden opgemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de tabel is het effect te zien van dimmen op de efficiëntie van de installatie. De 
getallen zijn gebaseerd op 4 metingen (2 type gebruikte lampen). Er is geen  verschil 
geconstateerd tussen DC of AC bedreven lampen. 
 
 
 
 
 

% PAR output Eff. In µmol/W 

100 1.80 

90 1.75 

75 1.70 

60 1.60 

50 1.50 

http://www.doedc.net/


Voorlopige resultaten: 
 
Bouvardia. 

 
Foto: Praktijkteelt Bouvardia bij Vreeken 
 
Fotosynthese metingen hebben laten zien dat Bouvardia veel licht kan verdragen en dat de 
lichtbenutting hoog is, ook bij hoge lichtniveaus.  
Gedurende een belichtingsseizoen is de teelt bij Vreeken Bouvardia doorgerekend (incl. 
belichting), waaruit blijkt dat dimmen nagenoeg geen toegevoegde waarde heeft. Dimmen 
in de periode kort na knippen geeft mogelijk wel kansen voor energiebesparing, zonder dat 
dit ten koste gaat van productie; immers alle groene delen zijn weggeknipt en er is nog 
geen sprake is van hergroei. Echter op moment van hergroei (± 2 weken na knippen) is 
waarschijnlijk dimmen niet wenselijk. Uit metingen blijkt namelijk dat de lichtbenutting 
van deze nieuwe blaadjes voor de fotosynthese zeer hoog is en niet verschilt van andere 
metingen aan oudere onbeschaduwde bladeren. M.a.w. dimmen in de periode van hergroei 
kost waarschijnlijk productie, tenzij het hergroeiend blad de lagere fotosynthese door 
dimmen kan compenseren door uit de reserves van het ‘oude’ hout te putten. 
 
Anthurium. 

  
Foto: Praktijkteelt Anthurium bij Dümmen Orange / Rijnplant 
 
De gevoeligheid van Anthurium voor VPD is in belangrijke mate bepalend voor de 
productie. Bij een lage VPD kan meer licht worden toegelaten omdat de huidmondjes dan 
verder openstaan waardoor het licht efficiënter benut kan worden. Bij hoge VPD sluiten de 
huidmondjes en wordt het licht slecht benut.  



DC project: de huidige teelt maakt gebruik van combinaties met meervoudige schermen, 
luchtbevochtiging en assimilatiebelichting. Ook als er geschermd wordt, is de 
assimilatiebelichting aan. Het doel van deze strategie is een klimaat met vrijwel constante 
lichtintensiteit en hoge luchtvochtigheid, om daardoor het sluiten van de huidmondjes te 
voorkomen. Het alternatief dat wij bieden is energiebesparend. Daarin wordt minder 
geschermd, terwijl de assimilatie belichting wordt gedimd, in afhankelijkheid van het 
daglicht, tot het oorspronkelijke niveau met het minder lichte doek. Op momenten dat er 
zulke hoge lichtintensiteiten zijn dat daarvoor niet meer gedimd kan worden, is er echter 
kans op bladschade. Die kans wordt groter naarmate de huidmondjes eerder sluiten, 
voornamelijk als gevolg van een oplopende bladtemperatuur. Zakt de daglichttoetreding, 
dan wordt de assimilatiebelichting opgeschroefd.  In het model worden drie belangrijke 
productiefactoren berekend: 1 energiebesparing, 2 effecten op productie, 3 kans op 
bladschade. 
 
Op basis van de klimaatgegevens en de belichting die er hangt, blijkt dat met een 
verhoging van de schermtransmissie van 19% er een besparing van 25% op elektra kan 
worden gerealiseerd door te dimmen. Dit zónder in te leveren op productie en klimaat. 
Extra scenario’s, zoals rekenen met verschillende plantgevoeligheden en verschillende 
belichtingsniveaus en vergelijk SON-T en LED worden op dit moment gedaan. 
 
Phalaenopsis 

  
Foto: Praktijkteelt Phalaenopsis bij PikoPlant 
 
DC project: uit eerder onderzoek van Plant Dynamics is gebleken dat het licht gedurende 
bepaalde periodes binnen een etmaal onvolledig wordt benut. Dit lijkt op het geschetste 
beeld bij Anthurium maar er is een belangrijk onderscheid: bij Phalaenopsis wordt de 
slechte lichtbenutting veroorzaakt door intrinsieke kenmerken van het CAM mechanisme 
voor fotosynthese, dat sterk afwijkt van het C3 mechanisme.  
DC project: dit CAM mechanisme (’s nachts opname van CO2 in malaat en overdag afgifte 
van CO2 voor de fotosynthese) is ingebouwd in het Explorer model voor CAM, waarmee de 
lichtbenutting en productie zijn doorgerekend op basis van de klimaat en kasgegevens bij 
Piko Plant . 
Piko Plant heeft een dimbare (AC) installatie, die in 5 stappen wordt aangestuurd: 
100%(aan), 83%, 67%, 50% en 0%(uit). Een vergelijk is gemaakt tussen getrapt dimmen (dus 
de situatie zoals bij Piko Plant) en traploos (continue) dimmen in de ochtend. Uit de 
berekeningen blijkt geen enkel verschil in productie en in hoeveelheid onbenut licht  
m.a.w. een regeling in 5 dimstappen lijkt geen verschil op te leveren  in vergelijking met  
traploos dimmen. 
Op dit moment worden verdere scenario’s uitgewerkt, zoals vergelijk opkweek/afkweek, 
LED versus SON-T, dimmen met niet schakelbare (blok) belichting en schakelen in 2 



stappen en impact rasgevoeligheid (bijvoorbeeld bij rassen met een verschil in 
lichtbenutting of die in de ochtend snel/traag ‘op gang komen’) 
 
 
Voortgang DOE-DC:  
in het project DOE DC (www.doedc.net) wordt de technologie ontwikkeld. In 2017 is in het 
voorste deel van de kwekerij een DC installatie met dimbare SON-T technologie 
gerealiseerd. Aanvankelijk waren er wat aansturingsproblemen, waardoor het dimmen van 
de lampen niet naar behoren werkte. Inmiddels is deze ‘bug’ opgelost en wordt uitrol in de 
hele kwekerij voorbereid. Echter, de geplande ombouw van zowel de netaansluiting 
(voorzijde kwekerij) als het voorste deel van de belichtingsinstallatie (gekoppeld aan het 
netstation aan de voorzijde van de kwekerij) is vertraagd. Er is binnen het project al 
enkele maanden overeenstemming over de technische oplossing, netbeheerder Liander is 
akkoord met de voorgestelde wijze van implementatie. De crux zit hem nu in 
moeilijkheden bij de leverancier van het zogenaamde 'Laagspanningsrek'. Dit rek is de 
verbinding tussen het netstation, de WKK en de belichtingsinstallatie en dus van cruciaal 
belang. De gelijkspanningstechnologie zit niet voor alle partijen op hetzelfde kennisniveau, 
waardoor veel extra overleg nodig is. Dat zorgt helaas voor vertraging. Oplevering en 
installatie van dit rek is nu voorzien begin 2018.  
 

Sander Pot 
Plant Dynamics BV 

 

http://www.doedc.net/

