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ONDERZOEK NAAR EFFECTEN VAN SPIEGELKAS

Spiegeltje, spiegeltje...
Een spiegelkas reflecteert het licht van de lampen waardoor er minder energie nodig is en er minder lichtuitstoot naar buiten is. Dat is in het kort het idee van vier
jonge scholieren wat onderzocht is bij Wageningen
University & Research, business unit Glastuinbouw.

In het begin van de proef konden de komkommers in de spiegelkas een dag later geoogst worden. Tijdens de proef zijn de nachten langer
geworden waardoor de spiegelkas meer lamplicht kon binnenhouden. Dat bracht uiteindelijk
positieve gevolgen met zich mee. Uit de proef
met de komkommers is namelijk gebleken dat
de spiegelkas enkele voordelen had wat betreft
de groei. De planten werden langer, de plant was
sterker en er kon 13 procent meer komkommers
worden geoogst. Uit de metingen blijkt verder dat
er bij de planten in de spiegelkas minder biomassa naar het blad is gegaan. “Dit wijst erop dat de
planten zich meer hebben aangepast aan donkere omstandigheden, waar toegenomen lengte en
lichtere bladeren bij passen. De spiegelkas had
onder deze omstandigheden een positief effect
op de productie. In de zomer zal het zeker productie kosten. In de winter lijkt het effect positief
te zijn.”
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gemaakt van spiegelfolie en de controleopstelling
met normale folie. “In de opstellingen hebben we
komkommerplanten gezet. Na vier weken hebben we gekeken of er significante verschillen
waren qua blad- en stengelgewicht. Die waren er
toen nog niet. Daarom zijn de condities tijdens de
gehele proef (9 weken) in beide kassen hetzelfde
gebleven.”

Projectleider van het onderzoek naar de spiegelkas is Kees Weerheim, onderzoeker gewasfysiologie bij WUR. Hij vindt het goed dat dit onderzoek
bij jonge scholieren vandaan komt. “Het komt
niet vaak voor dat jongeren ideeën bij ons aandragen. Dat we nu hun idee onderzoeken en dat
tonen op televisie is juist leuk.” De proef bestaat
uit twee opstellingen in een kas. Eén opstelling is

Staand bij de proef valt op dat het spiegelfolie,
zeker overdag, niet waarneembaar minder lichtuitstoot heeft dan de controlekas. Deze spiegelfolie gaat uitstoot van licht dan ook niet geheel
tegen, maar de uitstoot neemt wel tot 35 procent af.
Lichtmetingen in het donker tonen aan dat er,
wanneer de lampen aan staan, 50 procent meer
licht is in de spiegelkas dan in de controlekas.
Dat licht was ook nodig volgens Weerheim: “We
zagen dat het spiegelfolie overdag minder licht
doorliet dan het andere folie. Het spiegelfolie
liet namelijk de helft van het daglicht door, ten
opzichte van 90 procent bij het normale folie. Dat
wordt, afhankelijk van de hoeveelheid daglicht,
gecompenseerd doordat er meer lamplicht binnen blijft. Omdat er bij de eerste metingen geen
verschil in gewasgroei was, hebben we niet ingezet op minder branduren voor energiebesparing.”
Als deze bevindingen naast elkaar gelegd worden lijkt het alsof het voordeel (weerkaatsing van
lamplicht in de avond) teniet gedaan wordt door
het nadeel (verminderd doorlaten van daglicht).
Bij de opstelling van het onderzoek plaatst Weerheim wel een kanttekening: “Deze opstelling is in
een kas geplaatst. Als dit op grote schaal getest
wordt, zouden de resultaten anders kunnen zijn
omdat er nu een groot ‘geveloppervlakte’ is in vergelijking met het ‘dak’. Nu zit het spiegelfolie praktisch om de lamp. Dat is niet realistisch in de glastuinbouw. ”

e vier jonge meiden Maaike, Pien, Puck
en Marij zijn de bedenkers van de spiegelkas, een kas die aan de binnenzijde is bedekt met een transparante spiegelfolie.
Hierdoorheen kan het licht overdag naar binnen komen, en in de avond wordt het licht van
de lampen gereflecteerd. De verwachting was
dat de omgeving op deze manier minder last
zou hebben van het licht en dat hiermee energie
bespaard kon worden. Met het idee eindigden
ze als tweede bij de uitvinderswedstrijd GreenTech, dat werd uitgezonden op televisie. Daarna
mochten de jonge uitvinders hun idee presenteren tijdens een werkconferentie van de Topsector
Energie. Daarvoor hadden ze een schaalmodel
gemaakt waarvoor veel interesse was van onder
andere Energieonderzoek Centrum Nederland
(ECN) en energiebedrijf Stedin. Deze bedrijven hadden er geld voor over om de spiegelkas
te testen en ze hebben er samen met mediaproductiebedrijf Green Dream Productions, die
de wedstrijd GreenTech filmt, voor gezorgd dat
het onderzoek bij Wageningen University &
Research (WUR), business unit Glastuinbouw
terecht kwam. Het onderzoek is vanaf de start op
14 september tot de afronding op 11 november
gefilmd door Green Dream Productions en zal
nog worden uitgezonden op televisie.
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Het spiegelfolie dat nu is gebruikt kan iedereen
kopen; het is niet speciaal ontworpen. Groot
nadeel van het folie is volgens Weerheim dat het
veel buitenlicht tegenhoudt. Weerheim schetst de
ideale situatie: “Een folie of glas dat het daglicht
grotendeels doorlaat én het lamplicht in de avonden binnen kan houden. Of dat mogelijk is, weten
we niet. De glastuinbouwsector in Nederland
bestaat hoofdzakelijk uit glas, en daaraan vindt
momenteel ook veel onderzoek plaats. Het folie
gaat niet direct toegepast worden, daarvoor is het
nog onvoldoende ontwikkeld, maar het principe
is wel aangetoond.”

LICHT IN HET DONKER

Kees Weerheim: ‘Minimale winst met
spiegelfolie’

Een van de redenen om spiegelfolie te gebruiken
is om de uitstoot van licht naar buiten toe tegen te
gaan. Het folie werkt dan misschien niet zo goed
hiertegen als gehoopt, maar de oplossing hiervoor is er al: verduisteringsdoeken. De temperatuur in de kas laat het niet altijd toe dat de doeken
volledig gesloten worden. Daarom wordt er bij
WUR onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden, zoals het gebruik van led-verlichting wat
minder warmte produceert dan gewone belichting met SON-T-lampen.
Met led-belichting zijn er veel mogelijkheden
wat betreft het spectrum. Zo blijkt bijvoorbeeld
dat met verrood belichting planten een signaal
krijgen waardoor in sommige gevallen een meerproductie te behalen is. “Er ontstaat naast een
volumetoename ook een andere verdeling van
biomassa. Energie gaat meer naar de vruchten
en minder naar de vegetatieve delen. Dit is voor
iedere plant anders. Nieuw is ook de Winterlichtkas. Deze kas laat zoveel mogelijk licht door,
onder andere door een speciaal soort diffuus glas.
Hierdoor moet een hogere productie gehaald
worden. Bijzonder aan deze kas is dat het glas
meer licht doorlaat dan normaal glas als het nat
is door regen of condens. Voor optimale lichtinval
is het schermdoek in een W-vorm geïnstalleerd.”
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