
GLASTUINBOUW Een nieuw type kas manipuleert slim het
zonlicht. Hij levert energie, en potplanten groeien sneller.

Door Marion de Boo

De bromelia’s
groeien hier als kool

Telen met minder en
duurzamere energie

Op het eerste oog lijkt het
een gewone kas. De ka-
merplanten staan er fris-
groen bij. Bromelia’s, or-

chideeën, anthuriums. Een verneve-
laar houdt de tropische planten lek-
ker vochtig door regelmatig een fijne
mist van waterdruppeltjes te sproei-
en. Maar gewoon is deze kas niet. Het
is een nieuw ontwerp, mede ontwik-
keld door tuinbouwtechnici van Wa-
geningen Universiteit & Research
Center. Hij staat in Bleiswijk, op een
terrein met nog twee andere, nieuwe
typen kassen. Het zijn demonstratie-
modellen, te bezichtigen door tuin-
d e r s.

In de kas met kamerplanten ver-
loopt de teelt stukken efficiënter,
legt de Wageningse tuinbouwtechni-
cus Feije de Zwart uit. Hij wekt ook
stroom en warmte op. Dat heeft alle-
maal met het zonlicht te maken.

Eigenlijk houden kamerplanten
helemaal niet van fel, direct zonlicht,
zegt De Zwart. De meeste kunnen er
niet tegen. “Logisch ook, want bro-
melia’s, orchideeën, anthuriums en
andere alledaagse potplanten horen
van oorsprong thuis in de schaduw-
rijke ondergroei van het tropisch re-
genwoud.” Te fel, direct zonlicht
geeft lelijke, verbrande bladeren en
een rare groeivorm. Telers van pot-
planten weten dat en trekken, zodra
de zon door de wolken breekt, de
schaduwschermen over hun planten.
“Maar eigenlijk is dat zonde”, zegt
De Zwart. Zo gaat namelijk veel zon-
ne-energie verloren.

Als oplossing heeft de afdeling
glastuinbouw van de Wageningse
universiteit een nieuwe kas ontwor-
pen. Ze noemen het de daglichtkas.
Zonlicht mag er de hele dag naar bin-
nen vallen. Het wordt gebruikt om
warmte en stroom mee op te wek-
ken.

Het eerste kenmerk van de kas is
zijn aparte bovenkant. De ramen lij-
ken niet zozeer op een rijtje woning-
daken, zoals normaal, maar op een
zaagtand. De lange kant ervan is op
het zuiden gericht, om zoveel moge-
lijk licht te vangen. De korte, steile
kant staat op het noorden.

Verder zijn alle ruiten in de kas van
dubbel glas. In de dakruiten die op
het zuiden zijn gericht zit tussen bei-
de glasplaten over het hele oppervlak
een flinterdunne, platte lens. Het is
een zogeheten Fresnellens. Die con-
centreert het felle, directe zonlicht
een stukje onder de ruiten in een vier
centimeter brede streep, de brand-
lijn. Het overblijvende, indirecte of
diffuse licht dringt verder de kas in,
en wordt benut voor de teelt van
s ch a d u w p l a n t e n .

Collector
In de brandlijn, waar het zonlicht

wordt geconcentreerd, hangt een
collector: een buis waarin koud water
wordt opgewarmd door het zonlicht.
In de zomer wordt het warme water
ondergronds opgeslagen in water-
houdende lagen. ’s Winters wordt
het opgepompt om de kas te verwar-
men.

Op sommige buizen zitten ook
nog zonnecellen, om elektriciteit op
te wekken. De collector wordt elke
minuut een stukje verplaatst, vertelt
De Zwart. Hij beweegt steeds met de
stand van de zon mee, via een sys-
teem van kabeltjes en katrollen bo-
venin de kas. “De computer houdt
hem door alle seizoenen heen precies
op de goede plek om het zonlicht op-
timaal te benutten.”

Het idee van die beweegbare col-
lector is afkomstig van Bode Project-
en Ingenieursbureau in De Lier. Dat
ontwikkelde ook het mechaniek
waarmee de collector in de brandlijn
gehouden wordt. Doordat de collec-
toren warmte aan het zonlicht ont-
trekken, wordt de kas in de zomer
minder gauw warm.

In 2011 zijn voor het eerst tien ver-
schillende plantensoorten getest.
“Door de scheiding van direct en dif-

De daglichtkas in Bleiswijk, van binnen (boven) en van buiten. F O T O ’ S  WA LT E R  H E R F S T

De daglichtkas heeft een aparte constructie om optimaal licht te vangen

De glastuinbouwsector heeft zich tot
doel gesteld dat in 2020 eenvijfde
van alle verbruikte energie afkomstig
moet zijn uit duurzame bronnen. De
sector staat daarmee voor een enor-
me opgave, want in 2010 lag dat
aandeel pas op 2 procent. En de
verwachting is dat tuinders de ko-
mende jaren weinig investeren in
nieuwe technologie gezien de finan-
ciële crisis.
Toch is er in theorie veel te winnen.
Bijvoorbeeld met zonnepanelen. Zo
berekende tuinbouwtechnicus Feije
de Zwart van Wageningen Univer-
siteit & Research Center dat er om
tuinbouwkassen veel grond ligt waar
niks mee wordt gedaan, of waar
loodsen staan met grote daken. Van
elke hectare tuinbouwgrond is een-
tiende beschikbaar om er zonnepa-
nelen te plaatsen. Bij gewassen die
niet belicht worden zouden die pa-
nelen makkelijk alle benodigde
stroom kunnen leveren. Voor gewas-
sen waar wel belichting wordt ge-
bruikt – vooral bij snijbloemen zoals
roos, chrysant, en ook bij tomaten –
zou de groene stroom in 5 procent
van de vraag kunnen voorzien.
Hieruit blijkt al hoeveel elektriciteit de
belichting vraagt. Die bepaalt zo’n 70
procent van al het energieverbruik in
de glastuinbouw.
Daarom wordt er niet alleen geëx-
perimenteerd met duurzame energie,
maar ook met besparing. Bijvoor-
beeld door LED-licht te gebruiken.
De huidige generatie LED-lampen is
ongeveer 10 procent zuiniger dan de
veelgebruikte gele natriumlampen in
de kas. Maar nieuwere generaties
halen het energieverbruik verder om-
laag.
Ook op het gasverbruik probeert de
sector te besparen. Nu verbruikt de
glastuinbouw 10 procent van alle
jaarlijks verstookte gas in Nederland.
Energiebesparing is mogelijk door
kassen bijvoorbeeld beter te isoleren.
Er wordt geëxperimenteerd met extra
schermdoeken en folies.

fuus zonlicht kunnen we twee tot
drie keer meer licht in de kas toelaten
dan in de gebruikelijke potplanten-
teelt”, vertelt De Zwart. “Het was
spannend om te zien hoe onze plan-
ten daarop zouden reageren.” Wa t
bleek? In de zomer groeiden ze 10 tot
20procent sneller dan in een gewone
kas. De Zwart: “En toch blijven ze
mooi qua kleur en plantvorm.”

Met diffuus licht kun je volgens
De Zwart veel plantensoorten aan-
zienlijk harder laten groeien. “Dat
was voor veel tuinders die op het de-
mocentrum komen kijken een eyeope-
ner”, zegt hij. Voor glasgroenten is de
daglichtkas niet interessant, want
daar geldt: hoe meer licht, hoe meer
opbrengst.

Wa r m t e p o m p
Behalve dat de kamerplanten snel-

ler groeien, levert de kas dus warmte
en stroom. Hij voorziet tot wel 70
procent in zijn eigen energievoorzie-
ning, zegt De Zwart. ’s Winters is er
nog wel extra stroom nodig. Voor de
warmtepomp die het opgepompte
water van 25 graden Celsius op een
temperatuur van 40 tot 50 graden
Celsius brengt. Die pomp wordt aan-
gedreven door een kleine gasge-
stookte warmtekrachtinstallatie. Op
jaarbasis verbruikt die 6kubieke me-
ter aardgas per vierkante meter kas.
Stukken minder dan de gangbare
potplantenteelten, die wel 18 tot 30
kuub verstoken.

Het bedrijf Bode is nu in gesprek
met tuinders om een grotere dag-
lichtkas van 5.000 vierkante meter te
bouwen. Tot nog toe zonder succes.
Door de crisis gaat het al drie jaar
slecht in de tuinbouw. Telers investe-
ren nu even niet in nieuwe kassen.

Hoe werkt een daglichtkas?

Plaatsing in de kas
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Collector vangt zonlicht op en zet 
het om in warmte en elektriciteit

Het paneel

Fresnellens: In het dak van de kas zit een speciale lens
tussen dubbel glas die het zonlicht zo concentreert dat het
precies op de collector valt. 
Collector : Buisconstructie waar water doorheen loopt, dat
wordt opgewarmd door het zonlicht. Op de buis zitten ook 
zonnecellen die stroom produceren. 
Zonvolgsysteem: Beweegbare constructie die de collector in 
brandlijn van de zon houdt.
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Het glas op de zuidkant staat 
zo dat optimaal zonlicht wordt 
gevangen.
 

Dubbel glas met daartussen
een speciale lens die het
directe zonlicht concentreert

Warme water wordt ‘s zomers ondergronds
opgeslagen en in de winter weer 
opgepompt om de kas te verwarmen


