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Voedsel dichter bij huis produceren
is niet alleen een trend, maar uit
oogpunt van duurzaamheid ook
noodzaak. Hoe regel je dat? Volgens
PlantLab kunnen groenten heel
efficiënt groeien met minder water
en zonder zonlicht.

Alles uit een
plant halen
wat erin zit

Kees de Vré

Bij het betreden van een soort
noodkantoor in lichtgrijze tin-
ten is er al verwarring: moeten

hier onze sla, tomaten, paprika’s en
komkommers groeien? Nadat Gert-
jan Meeuws binnen een van de ruim-
tes van pakweg vijftien vierkante me-
ter opent, is de verbazing nog groter.
Er straalt een paarsig licht over een
stel stellingen. Het is een combinatie
van drie kleuren led-licht. Het blauw
en rood maken paars, de derde kleur
is voor mensenogen niet waar te ne-
men. Even zijn de hersens van slag,
je denkt een verkeerde bril op te heb-
ben, maar het went binnen de mi-
nuut en dan blijk je omgeven door
potjes met allerlei soorten sla. “Wel-
kom in het plantenparadijs”, zegt
Meeuws. Hij plukt een blaadje van
een van de plantjes. Rucola, het
smaakt wonderbaarlijk goed.
Meeuws is een van de vier oprich-
ters van PlantLab, gevestigd in Den
Bosch. “We zijn tuinbouwingenieurs,
maar geen boerenzonen. We beke-
ken de landbouwsector als buiten-
staanders. Onze insteek was: nieuws-
gierig zijn, begrijpen, verbanden
zien.” De vier gingen vooral inhoude-
lijke kennis vergaren. Meeuws: “Wat
doet een plant groeien? Naast de fo-
tosynthese van het zonlicht keken
we naar de omgeving: licht, tempera-
tuur, watergebruik. Dat soort dingen.
We stopten acht parameters in mo-
dellen en uit de data die we daarmee
verzamelden bleek hoe betrouwbaar
de praktijk was.”
Na tien jaar hadden ze het wel ge-

zien met de modellen. Want ondanks
de betrouwbaarheid van de praktijk,
bleek er een ding niet te voorspellen:
het klimaat. Die constatering werd
de geboorte van PlantLab.
Planten zijn razend ingewikkelde
mechanismen, zegt Meeuws. “Het
klimaat beperkt hun mogelijkheden.

Om donker en koude hebben ze niet
gevraagd. Dat denken wij mensen.
Een plant die buiten staat in de volle
grond levert door dat grillige klimaat
nooit op wat er aan potentie in zit.
Het is onze opdracht om die potentie
eruit te halen. Planten zijn super-
adaptief, maar ze overleven steeds
bij een suboptimale omgeving. Als
die omgeving nou optimaal is, wat
gebeurt er dan? Dat wilden we graag
weten.”
De PlantLab-ingenieurs besloten
planten totaal van het buitenleven af
te sluiten. Zelfs van het zonlicht. Dat
is geen probleem, stelt Meeuws.
“Nee. Een plant kan nooit vol gas ge-
ven. Dan gaat de zon weer weg, dan
is het weer donker. Het is ook een
misverstand dat altijd maar zonlicht

nodig is. Het kan ook aan andere in-
put liggen – water, voeding, warm-
te – of de plant optimaal groeit. In
ons ideale gebouw laten we de plant
aan het woord. De omgeving is wel-
iswaar nooit af, maar met de huidige
kennis hebben we een begin ge-
maakt met een ’plants paradise’. Dat
is iets anders dan buiten. Dag-en-
nachtritmes, seizoenen, het zijn za-
ken die een plant overkomen. Een
plant heeft rust nodig? Dat is een
menselijke constatering. Wij geven
de plant het jaar rond groeiuren.”
Meeuws en zijn maatjes zijn begon-
nen met sla en het kamerplantje fit-
tonia. “We zijn er nu zeven jaar mee
bezig. Toen we begonnen, dachten
we aanvankelijk nog veel bestrij-
dingsmiddelen nodig te hebben voor
ziekten. Maar tot onze verbazing zijn
er in die afgesloten ruimtes nog
nooit ziekten geconstateerd. En de
smaak van die sla is erg goed. Het is
ons dus gelukt om de optimale ba-
lans te realiseren.”
Die balans kan PlantLab van dag tot
dag aanpassen. “Wij noemen die op-
timale balans het recept van een
plant. Technisch is het bijna af. De
komende 50 jaar houden we ons be-
zig met het maken van recepten voor
allerlei gewassen. Dan krijgen we
producten die er mooi uitzien, lek-
ker smaken, voedzaam zijn. Ook
kunnen zaken als smaken aangepast
worden aan de diverse eetculturen.”
PlantLab is niet per se bedacht voor
Nederland. “Het is in eerste instantie
bedoeld voor lastige landbouwgebie-
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Het lab is een
paradijs voor
planten: eindelijk
kunnen ze vol
gas geven


