De Winterlichtkas
ontwerpen, ontwikkelen en aantonen
proof of principle
Achtergrond
In de winter is natuurlijk licht nog altijd de beperkende
productiefactor in Nederlandse kassen. De “Winterlichtkas” is dan ook een nieuw kasconcept met een maximale
lichttransmissie tijdens de winterperiode. Het concept
bestaat uit een aantal innovaties ten aanzien van het
kasdek, kasdekmateriaal, kasconstructie en het scherm om
de overall opbrengst van het natuurlijke winterlicht in de
periode oktober - maart voor het gewas met meer dan 10%
te kunnen verbeteren. In deze kas staat een komkommer
ras dat het meest geschikt is voor de winterteelt, geteeld
met het meest geschikte gewasmanagement, waardoor dit
ten minste 10% efficiënter omgaat met het beschikbare
natuurlijke licht.
Doelstelling
• Meer natuurlijk licht in de kas (>10%) in de winter
(oktober–maart)
• Efficiëntere opname van het natuurlijke licht door het
gewas (>10%)
• Extra gebruik van gratis duurzame zonnestraling =
energiebesparing.
Maatschappelijke relevantie
Maatschappelijk gezien maakt “De Winterlichtkas” gebruik
van duurzaam natuurlijk en gratis zonlicht, waardoor
de inzet van eindige fossiele energiebronnen wordt
verminderd. Energie en CO2 worden efficiënter benut,
hiermee werkt de Nederlandse tuinbouw verder aan zijn
voorbeeldfunctie voor andere sectoren. Gezonde groenten
worden op een duurzamere manier geproduceerd.
Innovaties in ‘De Winterlichtkas’
De Winterlichtkas kent een aantal innovatie elementen:
• Kas – dekvorm, constructieelementen, materiaal
profielen

• Glas – basisglas, structuur, coating, condensatiegedrag
• Scherm – basismateriaal, scherm, installatie
• Gewas – ras, teeltsysteem, teeltstrategie
Modelberekeningen
In de eerste fase van het project zijn met een
simulatiemodel (Ray-tracing) een groot aantal
kasconcepten doorgerekend waarbij gekeken is naar
dakhelling, oriëntatie, asymmetrische of boogvormige
dekken, glas met nieuwe anti-reflectie coatings en
spiegelende constructiedelen van het kasdek.
Op basis van de uitgerekende transmissiewaarden
en de uurlijkse straling (direct en diffuus) zijn voor
de winterperiode de dagsommen aan natuurlijk licht
uitgerekend. Het integrale ontwerp van dekvorm en
materiaal (glas, scherm, constructie) met de hoogste
lichtsom in de winter zal als “winnaar” door een
consortium gerealiseerd en onderzocht worden in het IDC
Energie in Bleiswijk.
Conclusies
• Een O-W oriëntatie geeft voor Venlo dek 2-4% meer
licht dan N-Z.
• Bij een O-W oriëntatie is een dakhelling tussen 20 en 25°
optimaal, zowel bij helder als diffuus glas.
• Een nieuwe kasdekconstructie geeft ca. 2% meer
lichtwintst.
• Reflecterende (spiegelende) constructie profielen geven
4-6% lichtwinst.
• Bestaande anti-reflectie coatings op glass verhogen de
lichttransmissie met 4-8%.
• In theorie kan met een hoekafhankelijk geoptimaliseerde
glas coating de lichtwinst verder worden verhoogd.
• Een nieuwe schermmateriaal geeft 2-4% extra
lichtwinst.
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