
 

           

   

Workshops en experimenten bij Delphy 
EnergiekEvent - Licht op Besparing 7 april 2016 
 
U kiest 3 voorkeursitems en 1 reserve uit onderstaande 14 items.  

NB. Bij onvoldoende belangstelling kan het zijn dat workshops worden geannuleerd of sa-

mengevoegd. 

 

1. Experimenten Delphy Sierteelt: LED: sleutel naar energiezuinig en kwaliteit roos;  Duur-

zaam teeltsysteem lisianthus 

Roos: In dit experiment gaan we de reactie van Red Naomi testen onder 100% Led 

belichting met als doelstelling de licht intensiteit van de LED zodanig regelen dat de 

lichtintensiteit voor het gewas gelijkmatiger wordt.  

Lisianthus: Ontwikkelen van een duurzaam teeltsysteem voor lisianthus door uit de 

grond te telen en het toetsen van twee verschillende belichtingsstrategieën. 

 

2. Experimenten Delphy Groenteteelt: Paprika energiezuinig met een goede kwaliteit; 

Tomaat met 100% Led 

Paprika: Door het optimaal gebruik van een dubbel energiescherm een paprikateelt 

realiseren met een energieverbruik van maximaal 20 m3/m2. Door het telen met dub-

belscherm gericht op het minimaliseren van uitstraling en voorkomen van klimaat-

schokken wordt de kwaliteit van de vruchten gewaarborgd.  

Tomaat: Het optimaliseren van de teelt onder LED verlichting middels een andere po-

sitionering van de topmodules t.o.v. het gewas, het denken in vruchtaanmaak i.p.v. 

trosaanmaak en het verwijderen van extra blad in de kop.  

 

3. 3D modellering van gewassen; wat kun je er mee? 

De 3D plantvorm en kleur van gewassen zijn bepalend voor de hoeveelheid licht die 

opgevangen wordt, en daarmee van invloed op de fotosynthese, verdamping en 

productie. Dit kan voorspeld worden met een 3D model van het gewas. Zo’n model 

wordt gedemonstreerd, waarbij ook de invloeden van het type belichting (top- of tus-

senbelichting), de eigenschappen van het kasdek (diffuus of niet) en het plantver-

band (rijrichting, padbreedte) meegenomen worden. Pieter de Visser, Wageningen 

UR Glastuinbouw. 
 

4. De optimale benutting van zonlicht in de winter: de winterlichtkas 

In de winter is voor alle teelten natuurlijk licht de limiterende factor. Er zijn meerdere 

mogelijkheden om de totale transmissie van de kas te vergroten: kasconstructie, 

schermen en kasdekmateriaal moeten samen optimaal presteren. Bij het kasdekma-

teriaal is het daarbij vooral van belang hoe dat presteert bij condensatie. Frank 

Kempkes, Wageningen UR Glastuinbouw. 
 

5. Telen met gestuurde vochtafvoer; energiezuinig komkommers telen 

Het beheersen van vocht is een belangrijk facet van het nieuwe telen. Vorig jaar is in 

twee teelten met komkommer de grens opgezocht. De resultaten van deze onder-

zoeken worden besproken en ervaringen met vochtig telen worden uitgewisseld. Arie 

de Gelder/Ewout vd Ven, Wageningen UR Glastuinbouw. 
 

6. Stuurlicht in de sierteelt 

Naast de algemene effecten van stuurlicht worden de resultaten besproken hoe met 

stuurlicht mogelijk energie te besparen valt bij roos, jonge planten door potplanten 

compact te houden en de koeling bij phalaenopsis te beperken. Sander Hogewoning 

/ Govert Trouwborst van Plant Lighting. 



 

           

   

 

7. Begeleiden en monitoren energie innovaties in de praktijk 

Wat zijn de resultaten van investeringen in hulpinstallaties voor HNT en wat zijn de er-

varingen van de ondernemers? Aan de hand van twee korte films worden de resulta-

ten van twee bedrijven die intensief hebben gewerkt met HNT voorgesteld, waarna er 

gelegenheid is om met de betreffende telers daarover van gedachten te wisselen. 

Wat hebben ze geleerd? Welke fouten moet je vermijden en wat heeft het ze nog 

meer opgeleverd dan alleen energiebesparing? Peter van Weel Wageningen UR 

Glastuinbouw, Aat Dijkshoorn LTO Glaskracht.  
 

8. Intensiever schermen 

Schermen beschermen de plant en besparen energie. Dat levert naast veel, vaak 

onverwachte, voordelen ook een aantal nieuwe problemen op waarvan druip en 

natslag het meest in het oog springen. Boven 100% gesloten en soms dubbele doeken 

wordt het erg koud en dat levert zowel in het doek als op het kasdek condensatie op 

wat weer kan leiden tot druip of groene aanslag op het doek. In de workshop willen 

we het probleem in kaart brengen en discussiëren over mogelijke oplossingen. Peter 

van Weel Wageningen UR Glastuinbouw, Aat Dijkshoorn LTO Glaskracht. 

 

9. Ervaring HNT zonder investeringen 

Jan Voogt van Hoogendoorn Growth Management vertelt wat bereikt kan worden 

met HNT, zonder (grote) investeringen te plegen. De maatregelen zijn toegespitst op 

het toepassen van natuurkundige principes en kennis uit de plantfysiologie. Dit leidt 

tot een andere kijk op telen en klimaat regelen. Bijvoorbeeld ventileren boven geslo-

ten scherm om vochtafvoer te verbeteren, anders om gaan  met ventilatie via luw- of 

windzijde en meer nadruk op een lage plantbelasting en optimaliseren van de 

licht/temperatuur verhouding.   

 

10. Uitstralingsapp 

De uitstralingsapp geeft inzicht in het warmteverlies van de kas gezien vanuit de 

plant. Feije de Zwart, Wageningen UR Glastuinbouw. 

 

11. Energie en CO2 besparen bij CAM planten 

Het specifieke van CAM planten zoals phalaenopsis is dat ze o.a. ’s nachts CO2 vast-

leggen. Overdag CO2 doseren lijkt dan niet zo veel zin te hebben en er blijkt ook flink 

te besparen op de belichting. Sander Hogewoning / Govert Trouwborst van Plant 

Lighting. 

 

12. Energiezuinig teeltconcept chrysant 

Om het klimaat beter te sturen met zo min mogelijk warmte, zijn voor de chrysanten-

teelt meerdere maatregelen doorgerekend. Enkele van deze maatregelen zijn al in 

de praktijk getest. Kunnen we de lat nog hoger leggen? Wat zijn de risico’s en wan-

neer is het nog economisch rendabel? Marcel Raaphorst, Wageningen UR Glastuin-

bouw, en Paul de Veld, Delphy. 
 

13. Telen op plantbalans (div. voorbeeldgewassen) 

Aan de hand van een aantal voorbeelden waaronder freesia, paprika, lelie en au-

bergine wordt in de workshop uitgelegd wat telen op plantbalans inhoudt en wat je 

er mee kan. Sander Pot van Plant Dynamics. 

 

14. Bladplukken voor optimale lichtbenutting (tomaat) 

Bladpluk boven- en onderin het gewas, en stengeldichtheid zijn manieren waarmee 

kan worden bereikt dat het licht maximaal wordt onderschept en niet verloren gaat 



 

           

   

aan overbodige onderhoudsademhaling. Daarmee kan de verdeling van assimilaten 

naar de vruchten worden verbeterd. Daarnaast wordt via de verdamping de ener-

giebalans beïnvloedt. Daarbij is het van belang om het gewas goed in balans te 

houden en te anticiperen op het toekomstige weer. In deze workshop worden theorie 

en praktijk besproken en bediscussieerd, aan de hand van enkele fysiologische basis-

principes en experimentele resultaten van recente tomatenproeven. Anne Elings Wa-

geningen UR Glastuinbouw. 
 


