
Innovatie & Demo Centrum Energie
In het IDC Energie wordt gewerkt aan technische en teelttechnische ontwikkelingen voor energiezuinige kassen 
voor de glastuinbouw. Wageningen UR Glastuinbouw test en demonstreert daarbij de nieuwste innovaties in nauwe 
samenwerking met de toeleverende industrie en telers. 

Het IDC Energie heeft inmiddels al met een reeks van nieuwe  kasconcepten bijgedragen aan belangrijke innovaties 
voor energiezuinige glastuinbouw. Ontvochtiging op basis van balansventilatie, hoog geïsoleerde kassen en elek-
triciteit producerende kasdekken zijn daarbij slechts drie van de voorbeelden. 

Door voortdurende vernieuwing en vervanging van de kassen, de inrichting én de klimaatregeling, wordt aange-
toond dat een goede opbrengst en kwaliteit gecombineerd kunnen worden met een minimale inzet van energie.
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Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt  
mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor  
Regionale Ontwikkelingen van de Europese Unie en een  
bijdrage van de provincie Zuid Holland. 



Doel
•	 	Nieuwe	 kennis	 en	 technieken	 voor	 minimalisatie	 van	

energiegebruik in kassen.
•	 	Beperking	van	het	energieverlies	van	de	kas.
•	 	Toepassing	van	laag-temperatuur	verwarmingssystemen.
•	 	Hoge	energie-efficiëntie	van	het	gewas.	
•	 Inpassing	van	duurzame	energie.	

Energie vormt nog steeds een substantieel (en vaak 
groeiend)	 deel	 van	 de	 bedrijfskosten.	 Energiebesparende	
maatregelen	 vergen	 echter	 investeringen	 en	 kunnen	 for-
se gevolgen hebben voor het kasklimaat en daarmee op 
gewasgroei en productie. Het vinden van de optimale op-
lossing vereist daarom maatwerk voor de diverse gewassen 
of	gewasgroepen.	

Resultaten Energiebesparende kasconcepten 
DaglichtKas: 
•	 	Potplantenproductie	met	 20%	versneld	 bij	 gelijktijdige	

productie van elektriciteit.
•	 	Elektriciteitsproductie	 door	 dak	 met	 Fresnellenzen	 en	

zonnecollectoren	voor	geconcentreerd	licht	in	de	kas.
•	 	Volledig	diffuus	licht	voor	plantenproductie	en	een	groei-

zaam	kasklimaat.

VenlowEnergyKas:
•	 	Tomatenproductie	met	15m3 gas per m2	per	jaar	en	70kg	

tomaat (Komeett).
•	 	Energiebesparing	door	dubbel	glas	met	lichtverhogende	

en energieverlies verminderende coatings.
•	 Ontvochtiging	met	buitenlucht	en	warmteterugwinning.
•	 Nieuw	teeltconcept	gebaseerd	op	Het	Nieuwe	Telen.

NextGeneration semi-gesloten kas:
•	 	Tomatenproductie	met	20m3 gas per m2	per	jaar	en	75kg	

tomaat (Komeett).
•	 	Energiebesparing	 door	 drie	 schermen	 en	 interne	 ont-

vochtiging.
•	 	Nieuw	teeltconcept	gebaseerd	op	Het	Nieuwe	Telen	en	

diffuus	glas	in	het	dek.

Onderzoek Energiebesparende kasconcepten
In	2014	wordt	een	baanbrekend	concept	getest	voor	tomaat	
met als doelstelling een top productie te bereiken met een 
energiegebruik van minder dan 8 m3 gas per m2. Ook wordt 
de integratie van windmolens in een kascomplex getest en 
gedemonstreerd. Er wordt een demonstratieproject ontwik-
keld	 voor	 optimaal	 gebruik	 van	 zonlicht	 bij	 lichtgevoelige	
gewassen in combinatie met productie van elektriciteit. 

Innovatieve	 hoog	 isolerende	 schermen	 bij	 komkommer	
worden	onderzocht	 in	de	eerste	helft	 van	het	 jaar,	opge-
volgd	door	een	compleet	nieuw	innovatief	hoog	isolerend	
en	 betaalbaar	 kasconcept	 voor	 tomaat	 vanaf	 de	 tweede	
helft	van	het	jaar.

Het	onderzoek	wordt	mede	gefinancierd	vanuit	het	program-
ma	Kas	als	Energiebron,	het	innovatie-	en	actieprogramma	
van	het	ministerie	van	Economische	Zaken	(EZ)	en	LTO	Glas-
kracht	Nederland	en	diverse	toeleveranciers.
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