
Energiebesparing in de 
GLASTUINBOUW

Net als in andere sectoren is energie in de glastuinbouw een gegeven dat 
steeds meer aandacht krijgt. De koude winters en de hoge brandstofprijzen 
van de voorbije jaren lieten de kosten voor verwarming de pan uit swingen, 
zodat telers op zoek gingen naar bijkomende energiebesparende maatrege-
len. Energieregistratie en energie-audits zijn daarbij een eerste stap om op 
een verantwoorde wijze met energie als productiefactor om 
te gaan.

Na analyse van zijn energieverbruik kan de teler, indien nodig, energiebespa-
rende investeringen doorvoeren. De glastuinbouw is een pionier als het gaat 
over toepassen van hernieuwbare energie: WKK, kachels op houtpellets en PV-
systemen zijn technologieën waarvan al heel wat tuinbouwers de voordelen 
hebben ingezien. De hoge investeringskosten zorgen er echter voor dat dit 
meer is weggelegd voor de grotere en nieuwe bedrijven. Andere technieken, 
zoals bijvoorbeeld het gebruik van energieschermen, kunnen op alle bedrij-
ven worden toegepast. Ook door lichte verschuivingen in de teeltopvolging 
kan in een bepaald jaar een zekere energiewinst worden geboekt.

Wat kunnen deze technieken betekenen voor de glastuinbouw?
We zetten de voornaamste elementen op een rijtje.
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De grote energieverbruikers in de glastuinbouw zijn 
stookkosten voor verwarming en elektriciteit voor 
gewasbelichting. Het aandeel van het energiever-
bruik in de totale teeltkost is sterk afhankelijk van de 
energieprijzen. Deze hangen op hun beurt af van het soort 
brandstof dat gebruikt wordt.

Energieverbruik
Naar energiebehoefte kunnen de teelten ruwweg 
worden ingedeeld in: 

• Teelten met hoge energiebehoefte:
- Vruchtgewassen (tomaat, paprika, komkommer, ..): 
 Met een energieverbruik dat schommelt rond 300-

500 kWh/m²/jaar, maakt de energiekost van een 
niet-belichte teelt gemiddeld zo’n 20 à 25% uit van 
de totale teeltkost.

- Snijbloemen:
 Het energieverbruik voor belichte snijrozen be-

draagt ongeveer 650 kWh/m²/jaar. Bij deze teelt 
neemt energie ongeveer 50% van de totale 
kost voor zijn rekening, waarvan zo’n 30% voor 
verwarming dient en 70 % voor belichting.

- Aardbeien

- ...

• Teelten met lage energiebehoefte:
- Bladgewassen (kropsla, veldsla, ..): Het energiever-

bruik varieert tussen 25 en 60 kWh/m²/jaar, afhan-
kelijk van het feit of er een “koud” of een “warm” 
teelt-regime wordt aangehouden.

- Kalanchoë: Het aandeel energie op totale teeltkost 
bedraagt hier ongeveer 15 à 20%.

- Azalea is een gewas met een lage energie- 
behoefte, enkel bij forcerie is een hoge tempera-
tuur (20 °C) vereist.

- …

De technieken die hierbij gebruikt kunnen worden 
zijn de volgende:

Techniek Vrucht-
gewassen Sierteelt Blad- 

gewassen

Energiescherm ✓ ✓ ✓

Temperatuurintegratie ✓ ✓ ✓

Kouder telen met 
aangepaste rassen (✓) ✓ ✓

Plantdatum / 
teeltperiode ✓

WKK ✓ ✓

Warmtepomp ✓ ✓

LED-verlichting ✓

Geconditioneerd telen ✓ ✓

Kasbedekking ✓ ✓ ✓

Energieverbruik en energie- 
besparing in de glastuinbouw

De energiekost van de teelten met een lage ener-
giebehoefte mag dan absoluut gezien wel lager zijn, 
maar procentueel maakt ze toch een groot deel van 
de totale kosten uit. Het energieverbruik is ook sterk 
afhankelijk van hoe koud de winter is.

Mogelijkheden tot 
energiebesparing

Het doel van energiebesparing in de glastuin-
bouw is de energie-input per geproduceerde 
eenheid te minimaliseren, zonder in te boeten 
op teeltrendement en productkwaliteit.

Een groot deel van deze technieken wordt in deze 
brochure verder toegelicht.
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Een optimale teelt met een hoge productie vraagt veel ener-
gie. De introductie van WKK in de glastuinbouw maakt het 
mogelijk om energie op een heel efficiënte manier te ge-
bruiken en tegelijkertijd de energiekost sterk te reduceren.

WKK in de glastuinbouw
=

WIN-WIN-WIN!

1 Warmte voor de teelt

2 Elektriciteit op het net

3 Gezuiverde rookgassen als CO2-voeding voor de teelt

Wat is WKK?
WKK of warmtekrachtkoppeling bestaat uit een grote 
motor, die meestal wordt aangedreven door aardgas, 
maar dat kan ook palmolie, biogas, … zijn. De hoog-
waardige warmte die vrijkomt bij het verbranden van 
de brandstof wordt eerst gebruikt voor het produceren 
van mechanische energie, die via een alternator wordt 
omgezet in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit, 
afkomstig van alle WKK’s in de Vlaamse glastuin-
bouw, wordt op het net geplaatst en voorziet 
ongeveer 500.000 gezinnen van groene stroom. 
Hierna blijft de restwarmte over. Deze wordt gebruikt 
om de serre te verwarmen. Niet alleen de restwarmte 
wordt benut, ook de warmte aanwezig in de rookgas-
sen wordt zoveel mogelijk gerecupereerd en gebruikt 
om het water van het verwarmingssysteem te verwar-
men. Men kan dus stellen dat een WKK een slimme 
manier is om warmte te produceren en tegelijkertijd 
zorgt voor een meer rationeel energiegebruik. Daaren-
boven worden de rookgassen die ontstaan bij de ver-
branding verder gezuiverd, zodat de CO2 aanwezig in 
deze rookgassen in de serre kan benut worden om de 
fotosynthese van de planten te stimuleren. Op deze 
manier wordt tegelijk de opbrengst verhoogd en de 
uitstoot van CO2 gereduceerd.

Efficiënte benutting 
van energie met WKK

WKK’s hebben een zeer hoog rendement, dat door 
geen andere ‘klassieke’ manier van energieproductie, 
zoals in thermische-, gas- of kerncentrales, kan worden 
geëvenaard. Het spreekt dan ook voor zich dat meer 
dan de helft van de serres in de glastuinbouw is uitge-
rust met een WKK.

Primaire energiebesparing 
met WKK
Meestal worden warmte en elektriciteit gescheiden 
geproduceerd. De opwekking van elektriciteit gebeurt 
vaak op afstand, in grote centrales. Via het net wordt 
de elektriciteit dan naar de eindgebruiker gebracht. 
Warmte wordt meestal ter plaatse, bij de verbruiker, 
geproduceerd met behulp van een boiler of een ke-
tel. Het grote voordeel van warmtekrachtkoppeling 
is dat door een gezamenlijke opwekking van warmte 
en elektriciteit de energie in de brandstof veel beter 
wordt benut. Hierdoor is er minder brandstof nodig 
dan bij een gescheiden productie van eenzelfde hoe-
veelheid warmte en elektriciteit. Op deze manier kan 
er een besparing op de primaire energie gerealiseerd 
worden van 15 à 25%.
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Energiebesparing kan gerealiseerd worden door de serre meer 
te isoleren. Dit is mogelijk door schermdoeken te gebruiken.

Serre isoleren
met energieschermen

Schermtypes
De gebruikte schermdoeken in de glastuinbouw kun-
nen verschillende functies hebben: energiebesparing, 
verduistering, belommering, creëren van diffuus licht, 
... Naargelang het beoogde doel beschikken scherm-
doeken over verschillende eigenschappen en worden 
ze vervaardigd uit verschillende soorten materialen.

Er bestaan vaste en beweegbare schermen. Een vast 
scherm wordt in de serre gemonteerd en moet ma-
nueel geopend worden. Het bestaat uit een anticon-
densfolie, ook wel AC-folie genoemd. Een AC-folie is 
vervaardigd uit polyethyleen en is meestal geperfo-
reerd. Een belangrijk voordeel van een dergelijke plas-
tic folie is de lage kostprijs. Het nadeel is wel dat – eens 
het scherm verwijderd wordt – het beoogde voordeel 
eveneens verdwijnt.

Een beweegbaar scherm wordt automatisch aange-
stuurd. Het is een geweven doek dat bestaat uit naast 
elkaar liggende bandjes. Deze bandjes kunnen ver-
vaardigd zijn uit transparante plastiek om meer licht 
door te laten, aluminium om meer te isoleren en/of te 
verduisteren, uit witte plastiek om lommer te creëren 
of uit een combinatie van verschillende materialen. 
Tussen de bandjes zijn meestal openingen voorzien 
om luchtuitwisseling toe te laten.
De investeringskosten van een beweegbaar scherm 
zijn beduidend hoger. Dit komt enerzijds omdat de 
gebruikte materialen duurder zijn. Anderzijds moeten 
er ook motoren worden voorzien voor het openen 
en sluiten van het scherm en is er een bijkomende 
kost om de aansturing van deze scherminstallatie te 
automatiseren. Een beweegbaar scherm kan echter 
gedurende meerdere jaren (> 10 jaar) gebruikt wor-
den. Het geeft de teler ook meer flexibiliteit, waardoor 
het scherm langer in het teeltseizoen kan worden ge-
bruikt. Voor een eerste scherminstallatie kan er ook 
VLIF-steun verkregen worden.

Soms worden meerdere schermdoeken boven elkaar 
geplaatst. Bij doeken van hetzelfde type met eenzelfde 
functie wordt in dit geval de functie ervan versterkt; bij 
doeken van een verschillend type kunnen verschillen-
de schermfuncties gecombineerd worden. Eenzelfde 
schermdoek kan, afhankelijk van het seizoen, soms op 
twee verschillende manieren gebruikt worden. Zo kan 
een schermdoek bij bladgewassen in de winter die-
nen als energiescherm en in de zomer worden toege-
past om het zonlicht te filteren.

In deze tekst hieronder richten we ons op schermdoe-
ken met als functie energiebesparing.
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Aandachtspunten bij keuze 
van een energiescherm

Naargelang het gewas en de daarbij horende teeltom-
standigheden zijn verschillende types van energie-
schermen voorhanden. Eigenschappen die zeker aan-
dacht moeten krijgen bij de keuze van het doek zijn:

• Lichttransmissie: moet zo hoog mogelijk zijn om 
lichtverlies te beperken

 Het lichtverlies bij een “klassiek” beweegbaar ener-
giescherm bedraagt ongeveer 20% wanneer het 
scherm gesloten is en 3% bij een open scherm. De 
lichtdoorlaatbaarheid is in de praktijk ook afhankelijk 
van de ouderdom en/of vervuiling van het scherm. 
Voor een AC-folie ligt het lichtverlies rond de 10%.

• Vochtdoorlaatbaarheid: is bij voorkeur zo groot moge-
lijk zodat zoveel mogelijk vocht kan afgevoerd worden.

• Goede brandwerendheid

Om te weten welk schermtype het best bij uw gewas 
past, neemt u best contact op met de fabrikanten of 
met één van de praktijkcentra.

Energiebesparing bij 
verschillende teelten

Bladgewassen:
Het gebruik van een beweegbaar energiescherm 
levert 30% energiebesparing op.

Vruchtgewassen: 
• Een enkel beweegbaar scherm is standaard in de 

teelt van vruchtgroenten onder glas. In vergelijking 
met een niet-geschermde serre bedraagt de ener-
giebesparing ongeveer 20%.

• AC-folie: Tijdens de schermperiode is de energie-
besparing minstens even groot als deze met een 
beweegbaar energiescherm. Over het gehele teelt-
seizoen kan er met een beweegbaar scherm echter 
meer energie worden bespaard.

• Dubbel scherm: Een dubbel scherm kan bestaan uit 
een beweegbaar én een vast energiescherm of uit 
twee beweegbare energieschermen. Een dubbel 

Beweegbaar schermdoek (links) en vaste AC-folie 
(rechts)

scherm levert nog eens bijkomend 10% tot 15% ener-
giewinst ten opzichte van één beweegbaar scherm.

Sierteelt:
Met een enkel scherm kan ongeveer 10% energie be-
spaard worden; een dubbel scherm geeft een verla-
ging van het energieverbruik van 15%.

De energiebesparing is sterk afhankelijk van het type 
scherm, het type gewas dat wordt geteeld en het 
stookregime dat wordt aangehouden. Bovenstaande 
cijfers zijn daarom slechts een algemene inschatting 
van de besparingen.

Voor een nog grotere energiebesparing kan over-
wogen worden om het gebruik van een energie-
doek te combineren met toepassing van tempera-
tuurintegratie.

Aandachtspunten bij het gebruik 
van schermdoeken

• Omdat het vocht minder gemakkelijk kan condenseren 
tegen het kasdek of kan worden afgelucht, kan de lucht-
vochtigheid hoog oplopen. Het is dan ook belangrijk 
om tijdig en voldoende te luchten boven het scherm.

• Koudeval moet zoveel mogelijk worden verme-
den bij het openen van de doeken. Daarom wordt 
het energiescherm pas geopend als de lucht boven 
het scherm al wat meer is opgewarmd door de zon. 
Het gebruik van een bijkomende meetbox boven 
het scherm kan hierbij een hulpmiddel zijn. De eer-
ste 10 à 15 cm van de opening gebeurt langzaam.
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Temperatuurintegratie

Temperatuurintegratie kan men als volgt definiëren: het 
sturen van de kastemperatuur op etmaalgemiddelden over 
één of meerdere dagen, met grotere verschillen tussen 
dag- en nachttemperatuur. De uiteindelijke bedoeling van 
temperatuurintegratie is besparen op stookkosten.

Principe
Temperatuurintegratie is erop gebaseerd dat planten 
gedurende een korte periode een variatie in tempera-
tuur gemakkelijk aankunnen. Over een langere tijd moet 
wel gemiddeld de gewenste temperatuur gerealiseerd 
worden, die voor de ontwikkeling van de plant nood-
zakelijk is. Zo is het dus perfect mogelijk om op don-
kere koude dagen een lagere etmaaltemperatuur, en 
op zonnige dagen een hogere etmaaltemperatuur aan 
te houden. In de tijdsspanne van één dag kan de gratis 
zonnewarmte overdag gebruikt worden om een hogere 
dagtemperatuur te realiseren, die tijdens de nacht ge-
compenseerd kan worden door een lagere nachttem-
peratuur. Zo kan men toch nog uitkomen op een gelijke 
etmaaltemperatuur, met een lagere energiekost.

Temperatuurintegratie kan bij ons het meest efficiënt 
worden toegepast in het voorjaar en het najaar, wan-
neer de zon voldoende warmte geeft om de kas op te 
warmen en de nachten voldoende koud zijn om een la-
gere nachttemperatuur te kunnen realiseren. In de win-
terperiode kan temperatuurintegratie goed gecombi-
neerd worden met het gebruik van energieschermen.

Achtergrond
In de gangbare temperatuursturing worden 
meestal vaste set-points ingesteld voor de dag- 
en nachttemperatuur in de serre. Binnen be-
paalde limieten is de groei en ontwikkeling 
van een gewas echter meer afhankelijk van 
de gemiddelde etmaaltemperatuur dan van 
de temperatuurschommelingen boven en 
onder dit gemiddelde. Kent men de thermale 
buffercapaciteit van de plant, dan kan men via een 
aangepaste klimaatsturing hierop inspelen. In dit 
geval spreekt men van een sturing op basis van 
het concept ‘temperatuurintegratie’. 

Kiltetolerantie en kilteschade
De efficiënte toepassing van temperatuurintegratie 
veronderstelt een grondige kennis van de responsre-
latie plant/temperatuur. De centrale vraag hierbij is tot 
welke minimumwaarden de temperatuur tijdens tem-
peratuurintegratie mag dalen zonder dat de externe 
en interne kwaliteit van de plant of het gewas negatief 
wordt beïnvloed. Vele warme kasplanten zijn afkomstig 
uit tropische streken met gemiddelde luchttemperatu-
ren van 20 à 25 °C en met zeer beperkte temperatuur-
schommelingen over 24 uur. Vandaar dat vele sierplan-
ten, afkomstig uit de tropen, beschadigd worden bij 
temperaturen lager dan 15 °C en/of door blootstelling 
aan grotere temperatuurfluctuaties dag/nacht. Dit ver-
schijnsel is in de literatuur beter gekend onder de term 
beschadiging door ‘chilling’ of kilteschade.

Het is duidelijk dat enerzijds tussen de temperatuur, 
waarbij eerste visuele kilteschade kan optreden (blad-
chlorose of bladvervorming door necrosen) en ander-
zijds de optimale temperatuur voor groei, een grijze 
temperatuurzone ligt. Binnen deze zone mogen, vanaf 
een lage ‘kritische temperatuur’, negatieve effecten 
op de metabolische en ontwikkelingsprocessen van 
de plant worden verwacht. Op bladniveau zijn dit de 
processen van fotosynthese en respiratie die zullen 
vertragen of stilvallen. Op plantniveau zijn dit eerder 
de translocatieprocessen van suikers die het meest 
gevoelig zijn voor deze ‘koelere’ temperaturen. Resul-
teert de temperatuur in een permanente neerwaartse 
regulatie van deze processen, dan wordt dit op teelt-
niveau vertaald in langere teeltcycli en/of verlies aan 
plantkwaliteit.
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Efficiënte benutting
van licht met LEDs

In de tuinbouw is het gebruik van kunstlicht erop gericht 
om de kwantiteit en/of kwaliteit van het ingestraalde licht 
te verbeteren. In functie van de toepassing wordt een on-
derscheid gemaakt tussen groeilicht (assimilatiebelichting) 
en stuurlicht.

Groeilicht
Tijdens de wintermaanden is er meestal een tekort 
aan licht zodat voor diverse gewassen het vereiste mi-
nimum niet wordt bereikt en de groei en kwaliteit ne-
gatief beïnvloed worden. In dit geval, kan met een be-
lichtingsinstallatie in de kas het natuurlijk licht worden 
aangevuld. Hiermee kunnen hogere groeisnelheden, 
een kortere teeltduur en een verbetering van de kwa-
liteit worden beoogd. Voor deze toepassing worden 
lamptypes met hoge vermogens zoals hogedruknatri-
umlampen gebruikt.

Stuurlicht
Bepaalde ontwikkelingsfasen van de plant, bijvoor-
beeld bloemaanleg, knolvorming en het in rust gaan 
van de plant, zijn afhankelijk van de duur van de dag of 
de nacht. Door de daglengte te manipuleren kunnen 
deze ontwikkelingen vertraagd, verhinderd of gesti-
muleerd worden. Dit gebeurt doorgaans met behulp 
van gloeilampen of spaarlampen. Het gebruik van 
gloeilampen resulteert in lage lichtintensiteiten (1 tot 
2 µmol/m²s). Het gebruik van gloeilampen of spaar-
lampen zal in tegenstelling tot hogedruknatriumlam-
pen geen extra bijdrage leveren voor de fotosynthese.

Voor diverse van deze toepassingen blijken LEDs ook 
in de tuinbouw inzetbaar.

LEDs als vervanging 
van andere lampen

Uit de eerste ervaringen met LEDs blijkt dat LEDs de 
hogedruknatriumlampen niet onmiddellijk zullen 
verdringen. Door gemis aan stralingswarmte blijkt bij 
LEDs als topbelichting extra energie-input voor ver-
warming van de serre noodzakelijk. 

De typische spectrale eigenschappen maakt deze lam-
pen echter wel geschikt voor sturing van plant of bloem-
ontwikkeling in specifieke groeistadia. Daarnaast kan 
het licht optimaler benut worden doordat de afstand tot 
de plant kan beperkt worden. Deze toepassing biedt bij-
voorbeeld mogelijkheden in meerlagenteelt. De meer-
kosten van de LEDs worden weer terugverdiend met de 
verwarming, het kost namelijk bijna net zoveel energie 
om drie lagen te verwarmen als één laag.

In sommige teelten (chrysant, anjer, aardbei, …) wor-
den gloeilampen gebruikt als stuurlicht. Sturen is vaak 
een kwestie van spelen met rood en verrood licht. Nu 
de gloeilamp verdwijnt, zoeken telers naar alternatie-
ven. Spaarlampen bevatten weinig rood en verrood 
licht en zijn daarom niet zo geschikt als stuurlicht. 
LED-lampen daarentegen kunnen precies de 
juiste kleur afgeven. Daarbij gebruiken ze 88% 
minder energie dan de traditionele gloeilampen.

Wat zijn LEDs?

LEDs (Light Emitting Diodes) produceren licht vol-
gens een ander natuurlijk principe dan de gang-
bare lichtbronnen. Bij een gloeilamp gaat het om 
een gloeiende draad en bij TL-verlichting en na-
triumlampen om gasontladingen. Bij LEDs is het 
lichtgevende element een halfgeleiderchip. Het 
licht bestaat nagenoeg uit één kleur. De kleur  of 
golflengte van het licht hangt af van het geleider-
materiaal. Tegenwoordig zijn er LEDs verkrijgbaar 
in kleuren verdeeld over het hele spectrum.

Planten maken voornamelijk gebruik van rood en 
blauw licht; groen licht wordt door de plant niet 
geabsorbeerd. Met LEDs kunnen we dus precies 
die lichtspectra ter beschikking stellen van de 
planten die zij het best kunnen gebruiken.



8

Kasbedekking

Naast CO2, water en temperatuur is licht één van de 
belangrijkste groeifactoren voor planten. Bij de inrichting 
van een kas wordt hieraan veel aandacht besteed zodat er een 
minimum aan lichtverstorende factoren aanwezig zijn. 
In de glasindustrie is er sinds een aantal jaren een sterke 
evolutie gaande waarin veel aandacht besteed wordt aan 
o.a. verhoogde lichttransmissie.

Anti-reflectie glas
AR glas of anti-reflectie glas is glas dat voorzien is van 
een anti-reflectie coating. Deze coating zorgt voor een 
hogere lichttransmissie. Deze is voor direct licht onge-
veer 5% en voor diffuus licht 7% hoger dan standaard 
tuinbouwglas. Hierdoor is een productiestijging van 5 
tot 8% mogelijk. Voorbeelden van dit AR glas zijn Crystal 
Clear en Groglass. Omdat de lichttransmissie bij lagere 
zonnestanden én voor diffuus licht hoger is, wordt voor-
al de transmissie tijdens de winter gunstig beïnvloed.

AR glas zou ook in een dubbele uitvoering kunnen 
toegepast worden. Hierdoor zou een aanzienlijke 
energiebesparing kunnen gerealiseerd worden. Door 
de anti-reflectiecoatings op de beide lagen is de licht-
transmissie nog steeds vergelijkbaar met gewoon 
tuinbouwglas. Het energieverbruik zou hiermee met 
tot 25 à 30% kunnen afnemen.

Een belangrijk nadeel van deze glassoorten is de kost-
prijs ervan. De meerprijs ten opzichte van standaard 
tuinbouwglas ligt momenteel op zo ‘n 15 €/m², wat 
voor de meeste telers waarschijnlijk een zeer grote 
barrière vormt. Wanneer we gebruik willen maken van 
dubbel AR glas, moeten we bovendien rekening hou-
den met de aanpassing van de glasroeden van de serre 
en het extra gewicht van het glas op de constructie.

Diffuus glas
Bij diffuus glas wordt de structuur van het glas gewij-
zigd, waardoor het intredende licht op een andere 
manier wordt verdeeld en sterker wordt verstrooid in 
de kas. Er wordt niet gemikt op een hogere lichttrans-
missie. Door de sterkere verstrooiing van het licht, is 
er minder schaduwwerking in de kas en een betere 
spreiding van het licht. Diffuus licht dringt beter door 
in het gewas, waardoor efficiënter aan fotosynthese 

wordt gedaan. Vooral bij hoogopgaande gewassen 
zoals tomaat, paprika en komkommer is dit een groot 
voordeel. De lichtuitdoving (= afname van het licht 
van de top naar de basis van de planten) bij deze ge-
wassen is immers vrij aanzienlijk. Proeven met kom-
kommers in Nederland hebben aangetoond dat het 
gebruik van diffuus glas tot een meerproductie van 5 
à 8% kan leiden.

Diffuus glas zorgt bovendien voor een lagere gewas-
temperatuur, waardoor eer minder plantstress voor-
komt. Dit kan in de zomerperiode voor heel wat ge-
wassen positief zijn. Bijvoorbeeld bij aardbeien leidt 
een lagere vruchttemperatuur tot een betere kwaliteit 
en een hoger rendement.

Energiebesparing?
Het gebruik van enkel AR glas of diffuus glas levert 
geen rechtstreekse energiebesparing op. Door de 
verhoging van het rendement wordt wel de 
energie-efficiëntie van de teelten verhoogd. 
Met dezelfde energie-input kan men immers 
een hogere productie realiseren. Hierdoor wordt 
deze techniek eveneens als energiebesparend be-
schouwd. Het gebruik van dubbel AR glas levert uiter-
aard wel een aanzienlijke energiebesparing op. 

Helder (links) en diffuus glas (rechts)
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Geconditioneerd telen

Omwille van de hoge brandstofprijzen die we de laatste 
jaren kennen, wordt er in de glastuinbouw meer en meer 
aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen. 
Door gebruik te maken van energieschermen kan er veel 
energie bespaard worden. Een intensieve schermstrategie 
leidt echter tot een verhoogd vochtgehalte in de serre, wat 
heel wat (ziekte)problemen met zich mee kan brengen. 
Sinds enkele jaren gaat er vanuit de praktijk en het onder-
zoek veel aandacht naar ventilatieconcepten, waarbij door 
het gecontroleerd bijmengen van buitenlucht de lucht-
vochtigheid in de kas beter beheersbaar wordt.

Hoe ziet het eruit?
Een ventilatieconcept wordt traditioneel voorzien van 
de volgende componenten:

• Een ontvochtigingssysteem met 
buitenluchtaanzuiging

 Als het vochtgehalte in de kas te hoog oploopt, 
wordt er drogere buitenlucht aangezogen. Deze 
wordt, indien nodig, opgewarmd tot op het niveau 
van de temperatuur van de kaslucht en vervolgens 
gemengd met de vochtigere kaslucht. Een gedeelte 
van de vochtige kaslucht wordt afgevoerd. 

 Buitenlucht of gerecirculeerde kaslucht wordt in de 
kas gebracht via luchtslurven onder de teeltgoten. 

• Een dubbele scherminstallatie
Men kan intensief gebruik maken van de scherm-
installatie wat een aanzienlijk energiebesparing op-
levert. Door het recirculeren van de kaslucht of het 
bijmengen van drogere buitenlucht kan men voor-
komen dat door het vele schermen vochtproblemen 
ontstaan. 

• Warmteterugwinning uit de afgevoerde kaslucht
Er kan voor geopteerd worden om een lucht-lucht 
warmtewisselaar te installeren waarin de warmte uit de 
uitgaande vochtige kaslucht wordt overgedragen op 
de inkomende drogere buitenlucht. Hierdoor kan een 
bijkomende energiebesparing gerealiseerd worden.
 

Wat is het potentieel?
Met dit concept zijn aanzienlijke energiebesparingen 
mogelijk. Men kan meer en dubbel schermen en men 
moet minder ontvochtigen door droog te stoken en 
te kieren met de ramen. Een bijkomend voordeel is 
dat men door de gecontroleerde luchtbeweging een 
homogener klimaat kan creëren in de serre. Hierdoor 
treedt er minder condensatie op en krijgt men minder 
te maken met schimmelaantastingen.

De terugverdientijden van dergelijke ventilatiecon-
cepten zijn afhankelijk van de energiekost van de be-
treffende teler en het type van de installatie. Dit moet 
dus geval per geval bekeken worden. Hierbij spelen de 
energieprijzen en de methode voor warmteproductie 
een voorname rol. Ook de uitvoering van de installatie 
(met of zonder warmteterugwinning) heeft een grote 
invloed op de kostprijs.
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De bodem als bron van warmte
De warmte uit de aarde kan worden onttrokken door 
het aanboren van een geothermisch reservoir op een 
diepte van enkele kilometers. Het warme water wordt 
met behulp van één of meer productieputten naar de 
oppervlakte gehaald. Met een warmtewisselaar wordt 
de energie afgegeven aan een verwarmingsnet dat 
huizen of serres van warmte voorziet. Het afgekoelde 
water wordt in één of meer injectieputten in het reser-
voir teruggepompt. Het water is te zout om als opper-
vlaktewater te lozen en terugpompen zorgt er boven-
dien voor dat de druk in het reservoir behouden blijft 
en er geen daling van de bodem plaatsvindt. 

Men moet wel voldoende diep boren als men water 
met een temperatuur van ongeveer 50 °C zou willen op-
pompen. De algemene vuistregel is een temperatuur-
stijging van 2 tot 3 °C per 100 m dieper in de grond. Een 
belangrijke voorwaarde om een dergelijke bron op een 
rendabele manier aan te boren is dat men niet té diep 
moet boren en dat de sedimentaire lagen voldoende 
hoge droostromingseigenschappen hebben. Daarom 
is een studie van de ondergrond absoluut noodzakelijk 
vooraleer een project voor boring naar aardwarmte kan 
worden opgestart. In Nederland bestaan er reeds een 
aantal geothermie-projecten in de glastuinbouw.

Geothermie
Geothermie (of aardwarmte) is energie die in de 
vorm van warmte in de bodem zit opgeslagen. 
Dit kan warmte zijn van natuurlijke herkomst of 
warmte die door mensen in de bodem werd op-
geslagen, zoals bij koude-warmteopslag (KWO). 
Geothermie biedt veel mogelijkheden als het gaat 
over de opslag van energie in de bodem en het 
onttrekken van energie uit de bodem. Het vormt 
een duurzame bron van energie, waarbij er nau-
welijks CO2 vrijkomt.

Geothermie en
warmtepomp

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe 
als een koelkast, alleen is warmte hier het gewenste 
product. Laagwaardige warmte wordt via een koel-
vloeistof onttrokken aan een bron met een lage tem-
peratuur. Via een energie input (elektriciteit of verbran-
ding van gas) kan deze worden opgewaardeerd tot 
een hogere temperatuur (hoogwaardige energie). De 
bron, waarvan energie wordt onttrokken, kan zowel 
lucht als water zijn. 

Men kan verschillende types van warmtepompen on-
derscheiden: elektrisch- of gas aangedreven compres-
siewarmtepompen en gasabsorptiewarmtepompen. 
Deze worden gekenmerkt door een hoog rendement 
dat uitgedrukt wordt als COP (Coefficient Of Perfor-
mance). Dit is de verhouding van de nuttig geleverde 
warmte ten opzichte van de primaire energie-input. 
Een elektrische compressiewarmtepomp heeft een 
COP van ongeveer 4 en een gasabsorptiewarmte-
pomp heeft een COP van ongeveer 1,7. Warmtepom-

pen op gas zijn wellicht 
het meest interessant 
voor de glastuinbouw, 
aangezien de rook-
gassen ervan gebruikt 
kunnen worden als 
CO2-bemesting. Ook 
de kostprijs van elektri-
citeit ten opzichte van 
deze van gas maakt dat 
warmtepompen op gas 
hier meer toekomstper-
spectieven hebben.

Een warmtepomp is een efficiënte manier om tegelijkertijd 
warmte en koude te produceren. Het gebruik ervan – al dan 
niet in combinatie met een energieopslagsysteem in de bo-
dem – is een beloftevolle energiebesparende techniek die 
kan worden toegepast in de glastuinbouw.
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De bodem als opslag 
van warmte en koude
De bodem kan ook gebruikt worden om warmte en 
koude op te slaan. We kunnen verschillende systemen 
onderscheiden. Een KWO (koude-warmteopslag) sys-
teem maakt gebruik van een watervoerende laag in 
de bodem (aquifer) waarin twee of meer putten wor-
den geboord op 100 tot 150 m van elkaar, een warme 
en een koude bron. In de winter wordt de opgeslagen 
warmte uit warme bron gebruikt om de serre te ver-
warmen en de opgenomen koude wordt opgeslagen 
in de koude bron. In de zomer gebeurt dit proces in de 
omgekeerde richting. Een voordeel van deze techniek 
is dat men tegelijk warmte en koude kan opslaan. Een 
nadeel is dat er een watervoerende laag in de grond 
nodig is, die aan een voldoende hoog debiet water 
kan leveren. Dit is echter niet overal op een redelijke 
diepte beschikbaar.

Een BEO-veld (boorgat-energieopslag) is een andere 
techniek die geen watervoerende laag in de bodem 
vereist en overal kan worden toegepast. Een BEO-
veld bestaat uit verschillende verticale of horizontale 
warmtewisselaars die hydraulisch gesloten zijn. De 
wisselaars hebben een onderlinge afstand van 2 tot 4 
m welke een bepaald opslagvolume creëert. In de zo-
mer kan er bij warme buitentemperaturen warmte in 
het BEO-veld worden gestoken. Deze warmte kan dan 
terug worden benut in de winter.

Serre met KWO in combinatie met een warmte-
pomp
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Geothermie in combinatie 
met een warmtepomp

We kunnen deze opslagtechniek nu gaan gebruiken 
in combinatie met een warmtepomp. Aangezien de 
temperatuur van het water uit de KWO of het BEO-
veld meestal niet voldoende hoog is om de serre te 
verwarmen, wordt een warmtepomp gebruikt om de 
temperatuur van het warme water te verhogen. De 
koude die hierbij door de warmtepomp geproduceerd 
wordt, kan worden opgeslagen in de koude bron.

Het voordeel is dat de warmtepomp de KWO of het 
BEO-veld nu als ingangsbron kan gebruiken, waarbij 
de brontemperatuur vrij constant blijft ondanks de 
wisselende seizoenstemperatuur. Dit komt het rende-
ment van de warmtepomp ten goede. In het geval van 
een warmtepomp aangedreven door gas, kan men de 
warmtepomp ook gebruiken om CO2 te produceren 
en de opgewekte warmte vervolgens op te slaan in 
het BEO-veld of de KWO voor later gebruik.
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