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Het Nieuwe Telen, algemene ontwikkelingen, praktische 

toepassingen en CO2  

Bijeenkomst INES Oost-Brabant   

Bleiswijk 23-05-2013, Arie de Gelder 

In stappen naar Het Nieuwe Telen 
(Sheet uit breakfast briefing 2009) 

 Gecontroleerd ontvochtigen 

 Isoleren  

 Telen met natuur mee 

 Homogeniteit 

 Luchtbevochtiging 

 Koeling 

Warmtepomp 

Aandachtspunten 

CO2  

 

Belichting 

 

Verdamping 

 

Roos 

 

 

 

Samenhangende processen 
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CO2 als bouwstof 

 Binding aan Rubisco 

 Aanmaak Rubisco via Triosefosfaat 
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CO2 druk in Pascal 

Fotosynthese afhankelijk van CO2 druk 

Licht de limiterende factor voor 

bladfotosynthese bij lage intensiteit. 

CO2 opname start met licht aan en stopt met licht uit. 

CO2 als bouwstof 

 Nodig in donkerreactie die direct gekoppeld is aan de 
lichtreactie.  

 CO2 nodig als er licht is!  

 25 kg/ha.uur 
WKK 50 kWe 
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WKK + Rookgasreiniger Ketel + Condensor Zuiver 

De lange weg van CO2 wordt steeds verfijnder 

Huidmondjes 

Proef # huidmondjes/cm² Onderlinge afstand 
μm 

2011 Normaal CO₂ 9675 102 

2011 Gelimiteerd CO₂ 10650 97 

2012 Gelimiteerd CO₂ 10950 95 

2012 HNB –Gelimiteerd  11975 91 

Tijdseffecten in CO2 systeem en regeling 

 Hoe snel wordt extra CO2 gemaakt 

 Hoe langt duurt het voordat dit in de kas is 

 Verdeling in de kas 

 Response op de meetbox 

 

 Lichtafhankelijk doseren in Kg/ha.uur met grenzen voor 
over- en onderschrijding concentratie. 

Aanpassing fotosynthese? 

 Photosynthesis acclimation to 
high CO2 only if no fruits on 
the plants 

 Bron T.Qian et al. 

Sc. Hort. 145 (2012): 1-9 

 

Gebaseerd op experimenten Gewasmanagement in 

semi-gesloten kassen. 
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Aanpassing fotosynthese 2? 

 Experiment gelimiteerd en normaal doseren. 

 

Geen aanpassing in bladfotosynthese respons op verschil 
in doseer strategie. 

 

Conclusie : alleen in extreme situatie past de 
bladfotosynthese snelheid zich aan. 

De balans verschuift door het 

ventilatieverlies 

Aandachtspunten 

CO2  

 

Belichting 

 

Verdamping 

 

Roos 
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Bron : Buwalda e.a. TI Potplanten 2003 

Kalanchoë: Temperatuur geregeld op basis 

van berekende plantbalans (2003) 

 Licht = Globale straling + Assimilatie belichting 
  PAR in mol/(m2.dag) 

 Temperatuur = Verwarmen /Ventileren 

 Plant grootte c.q. plantbelasting  

 

Wat vraagt de  
plant voor een  
gebalanceerde  
groei? 

 

Sturen van licht en/of temperatuur Berekenen belichting en maatregelen 

Wat heeft de plant nodig 

 Stralingsverwachting 

 Zonodig aanvullen met assimilatie belichting 

 Compenseren over meerdere dagen 

 Als licht structureel te kort dan temperatuur aanpassen. 

 Zonodig plant vraag beperken snoeien. 

Ia  =  Id – Iglob 
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 Lichtplan (lichtintegratie) bespaart energie 
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Globale straling in J/m2/dag
Gewenste lichtsom mol/m2/dag
Belichting

Leerpunten 

 

 Betere timing van de belichting 

 Bewuster sturen van de plantbelasting 

 Benutten van integratie capaciteit van plant voor 
temperatuur en licht. 

 Kennis van assimilaten vraag nodig  model berekening 

 Licht gebruiken om te sturen. 
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Aandachtspunten 

CO2  

 

Belichting 

 

Verdamping 

 

Roos 

 

 

 

Beste Arie 
  
Ik ben nu al jaren bezig om te begrijpen wat er in de plant gebeurd en wat er 
nodig is om een plant goed te laten groeien. Een van de belangrijkste aspecten is 
vocht. Alleen de grote vraag is in welke hoeveelheden moeten we dit dan sturen. 
  
Zou het mogelijk kunnen zijn om per gewas erachter te komen bij welke 
hoeveelheden vocht de plant het beste presteert ( verdamping optimaal ( koeling 
optimaal) CO2 opname optimaal ). Tevens het minimum en het maximum aan te 
kunnen geven, waar tussen de plant wellicht iets groei mist, maar dit nog niet 
opweegt tegen de kosten om het te verbeteren. 
  
Wanneer dit bekent is kunnen er rekensommen volgen om investeringen te doen 
die het vocht kunnen reguleren. ( bv. verneveling, buitenluchtaanzuiging, enz. ) 
  
Met vriendelijke groeten 

Vragen uit praktijk 

 
Water is overal en overal voor nodig 

 

Vruchten 

Nutriënten opname 

Verdamping 
fotosynthese 

Suiker transport 

Blad : verdamping 

Assimilaten aanmaak 

Stengel :  

Transport en buffer 

Transport 

Vrucht:  

Volume en buffer 

Vastlegging 

Wortel: Opname 

Water van floëem naar xyleem 
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Witte vlekken – Onvoldoende inzicht 

Water als samenbindende factor voor de plant 

Wenselijke dynamiek in wateropname en verdamping 

 Samenhang wortelactiviteit – verdamping 

 “Oefening” voor wisselende omstandigheden 

 Opname moment per element van de voeding en 
verversing nutriënten rond de wortel  

● Relatie met watergift strategie 

Aandachtspunten 

CO2  

 

Belichting 

 

Verdamping 

 

Roos 

 

 

 

Luchtslangen voor geforceerde ventilatie onder 

het gewas 

Schakelbare  LED  verlichting 

Koelblok Koelblok 

Ventilatie rooster in zij- en kopgevel 

Licht afhankelijke CO2 dosering 

Diffuus Glas 
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Eerste stappen 

 Teeltplan 

 Inrichting afdeling Improvement  
Centre 

 Start Begeleidings commissie 

 Opbouw gewas 

 Kennis overdracht /Communicatie 

In stappen naar Het Nieuwe Telen 
(Sheet uit breakfast briefing 2009) 

 Gecontroleerd ontvochtigen 

 Isoleren  

 Telen met natuur mee 

 Homogeniteit 

 Belichting  

 CO2 

 Verdamping 

 Luchtbevochtiging 

 Koeling 

Warmtepomp 


