
‘Op dit moment worden vooral hogedruknatri
umlampen gebruikt voor de verlichting van 
kassen,’ vertelt programmaleider Leo Marcelis, 
hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie aan 
Wageningen University & Research. ‘Als we die 
lampen vervangen door ledlampen, scheelt dat 
al snel 40 tot 50 procent in het totale elektrici
teitsverbruik van de sector.’ 

In zeven met elkaar samenhangende projecten 
bestudeerden acht promovendi en drie post
docs onder andere hoeveel ledlampen je waar 
zou moeten plaatsen, en wanneer je welke 
plantenvarianten met welke kleur en welke 
intensiteit zou moeten belichten om ze opti
maal te laten groeien. Bij het programma waren 

tien bedrijven betrokken uit zeer uiteenlopende 
sectoren – van telers en veredelaars tot een 
softwarebedrijf en een lampenleverancier. 

Doel
Kennis ontwikkelen over het op een slimme 
manier gebruik maken van ledverlichting,  
om het energieverbruik van de Nederlandse 
glastuinbouw met vijftig procent omlaag te 
brengen.

Wat is er onderzocht?
‘We hebben ons onderzoek gericht op de 
tomaat, aangezien dat een van de economisch 
meest belangrijke gewassen is voor de Neder
landse glastuinbouw,’ vertelt Leo Marcelis. 

De Nederlandse kassen verbruiken jaarlijks veel energie voor verlichting en 
verwarming. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook heel kostbaar  
voor telers. Het Perspectief-programma LED it be 50% onderzocht hoe slim 
gebruik van ledverlichting de opbrengst van planten kan verhogen én tegelijk  
de energieconsumptie van kassen kan verlagen. 

LED it be 50%
Effectieve en efficiënte kasverlichting

Perspectief-programma 2015 - 2021



‘Binnen het programma hebben we  
bijvoorbeeld gekeken naar de lichtbenuttings
efficiëntie: hoeveel groeit een plant onder 
invloed van een bepaalde hoeveelheid licht  
en hoeveel vruchten vormt hij dan? Daarnaast 
hebben we planten met verschillende  
genetische eigenschappen laten groeien  
onder verschillende kleuren licht. Daarbij 
hebben we ook de invloed van het licht op  
de weerstand tegen ziektes bestudeerd. 
Met computersimulaties hebben we gezocht 
naar het optimale belichtingsplan: hoe kun je 
de lampen zo in de kas plaatsen dat ze alle 
bladeren van alle planten op een uniforme 
manier belichten? Hogedruknatriumlampen 
geven veel hitte af, en hangen dus een eind  
van de planten vandaan. Ledlampen kun je  
zelfs tussen de planten in zetten. Tot slot 
hebben we algoritmes ontwikkeld om de  
juiste momenten en juiste intensiteiten van 
belichting te berekenen.’ 

Wat heeft het programma opgeleverd?
‘We hebben variaties in de reacties van  
tomatenplanten op diverse kleuren licht 
kunnen koppelen aan genetische verschillen. 
Veredelaars weten nu beter waar te beginnen 
bij het veredelen van nieuwe gewassoorten die 
optimaal gebruik maken van ledlicht. Telers 
krijgen met deze kennis inzicht in de conse
quenties die een kleur licht heeft voor hun 
tomatenplanten.
Daarnaast hebben we algoritmes ontwikkeld 
om een groot aantal kaseigenschappen te 
optimaliseren, zoals de hoeveelheid licht en 
CO2, de temperatuur, de luchtvochtigheid en 
het energiegebruik.
We hebben laten zien dat verrood licht, dat een 
golflengte voorbij het zichtbare spectrum heeft, 
de groei van jonge planten stimuleert. De plant 
gaat meer strekken. Dit vergroot het bladopper
vlak. Daardoor vangt de plant meer licht op en 
wordt meer fotosynthese mogelijk. Verrood licht 
zorgt er bij volwassen, vruchtdragende tomaten 
voor dat de plant meer energie steekt in zijn 
vruchten dan in het blad, de stengels en de 
wortels. Een nadeel is echter wel dat verrood 
licht de weerbaarheid tegen de botrytis
schimmel vermindert.’
LED it be 50% heeft tot een aantal vervolg
projecten geleid, zoals het nieuwe Perspectief 
programma SKY HIGH, dat zich richt op vertical 
farming. ‘Leds zijn voor de glastuinbouw nog 
redelijk nieuw. Maar steeds meer tuinders gaan 
ze nu toepassen. In de vervolgprojecten kijken 
we in meer detail welke planten je op welk 
moment van de dag met welke kleur en intensi
teit moet bestralen om de kwaliteit en 
opbrengst te verhogen.’  

  
 

Feiten en cijfers

 Onderzoeksinstellingen        
  Technische Universiteit Delft 
  Technische Universiteit Eindhoven 
  Universiteit Leiden
  Universiteit Utrecht 
  Wageningen University & Research
 

 Bedrijven    10 
 Topsector      

 Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 
 Totaal budget    3,3 miljoen euro  
 Cofinanciering     1 miljoen euro 

 
  Hoogtepunten  

  Waardevolle inzichten in het effect
  van verrood licht op groei, ontwikkeling
  en weerstand tegen ziekten van
  tomatenplanten 
  Aanwijzingen voor tomaten  
  veredelaars over genetische variatie  
  in gevoeligheid voor verschillende  
  kleuren licht

Perspectief richt zich op het creëren van innige
samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties, leidend tot 
technologische innovaties met potentiële 
economische en maatschappelijke impact. 
Zie nwo.nl/perspectief

https://youtu.be/SrXJI2qsXEw

