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Technisch is het haalbaar om de doelen voor het energiegebruik in de glastuinbouw in 2020 te halen.
Alleen de introductie, acceptatie en toepassing van nieuwe technieken verdient meer aandacht.
In het rapport ‘Groei in Het Nieuwe Telen: kennisbehoefte van vroege
volgers’ van het LEI is onderzocht op welke manier de introductie van ‘Het
Nieuwe Telen’ (HNT) kan worden versneld. Van belang daarbij is de
kennisbehoefte van vroege volgers. Op welke vragen willen zij antwoord
hebben om de pioniers van HNT te volgen?
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De belangrijkste conclusie van het rapport is dat teeltadviseurs, installateurs en ontwerpers, de
belangrijkste bondgenoten van de teler, een vertaalslag moeten maken naar verbetering van de
gewasgroei, vermindering van ziekte/uitval en lagere energiekosten. Zij richten zich nu vooral op de
klimatologische kant van de techniek.
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HNT is een concept binnen de energietransitie van de glastuinbouw. Het programma Kas als
Energiebron wil bevorderen dat het concept snel doorstroomt van de pioniers naar de vroege volgers.
Deze laatste groep vindt de risico's en onzekerheden nog te groot. Daarom heeft het programma Kas
als Energiebron aan LEI Wageningen UR gevraagd om na te gaan welke kennis deze groep nodig heeft
om met HNT aan de slag te gaan.
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