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De glastuinbouwsector wordt reeds jaren 

gekenmerkt door innovatiekracht en heeft 

de koppositie op het gebied van energie, 

water- en arbeidsbesparing en van efficiënte 

productiemethode. Echter de complexiteit van 

de bedrijfsvoering neemt toe waardoor het 

hebben van groene vingers alleen niet meer 

voldoende is. Glastuinbouwbedrijven moeten 

voldoen aan milieukundige, maatschappelijke 

en economische randvoorwaarden en 

moeten hun productie afstemmen op de 

vraag vanuit de markt. De tuinder krijgt 

steeds meer technische mogelijkheden om 

het productieproces in de gewenste richting 

te sturen. Met name de regeling van het 

kasklimaat, lichtintensiteit, CO2-concentratie, 

water en voeding.

Om de teelt optimaal te laten verlopen zal 

continu ingespeeld moeten worden op 

veranderingen in kasklimaat, water- en 

nutriëntenbeschikbaarheid in bodem of 

substraat en planteigenschappen. Om in te 

kunnen spelen op deze veranderingen vormen 

betrouwbare sensoren in de bodem, aan de 

VOORWOORD

plant en in de lucht een belangrijk startpunt. 

Vervolgens worden de meetgegevens 

van de sensoren vertaald in acties van de 

klimaatcomputer om het productieproces te 

sturen en het kasklimaat te regelen. Gebruik 

van simulatiemodellen en innovatieve 

sensoren vormen hierbij een belangrijk 

hulpmiddel. De laatste ontwikkeling hierin 

zijn de plantsensoren. Door het gebruik van 

plantsensoren (meten van stengeldikte, 

bladdikte, sapstroom, bladtemperatuur…) 

kan de teler het microklimaat en de toestand 

van de plant opvolgen. Eventuele problemen/ 

groeistress zijn op deze manier veel sneller 

te detecteren; nog voor ze visueel zichtbaar 

zijn. We denken hierbij aan droogtestress, 

voedingsstatus, temperatuurstress… Door 

deze snelle detectie met behulp van sensoren 

kan de teler nog efficiënter zijn teelt bijsturen.



1.
PROJECTDOEL EN VERLOOP

De doelstelling van het Sense-IT project was via toepassing van 

sensortechnologie een antwoord bieden op twee vragen die de laatste jaren 

met regelmaat gesteld worden binnen de sierteeltsector: (1) ‘Wat is het effect 

van mijn teeltmaatregelen en hoe kan ik de groei, ontwikkeling en kwaliteit 

van mijn gewas nauwlettend opvolgen?’ en (2) ‘Hoe kan ik het energieverbruik 

van mijn teeltsturing inschatten en waar mogelijk reduceren?’. Deze vragen zijn 

een rechtstreeks gevolg van de hoge kwaliteit en kostenefficiëntie die telers 

nastreven. 

Om bovenstaande vragen van de sector te beantwoorden, werden tijdens het 

kennisopbouwend luik de technologie ontwikkeld en geoptimaliseerd voor de 

sierteelt (Doel 1). Dit resulteerde in een gevalideerde real-time plantmonitor 

(standalone applicatie; sensorset + generiek mechanistisch plantmodel + 
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PhytoSense Webservice) én een beslissingsondersteunend systeem Sense-

IT (real-time plantmonitor + kasklimaatmodel). Deze ontwikkelingsfase ging 

gepaard met een grote kennisopbouw rond korte en lange termijn effecten van 

teeltsturing op de plantrespons en energievraag (Doel 2). O.a. het effect van het 

verlagen van de stooklijn op plantkwaliteit en energieverbruik (naast reductie 

van CO2-uitstoot) werden onderzocht. Kennistransfer rond innovatieve teelt- 

en klimaatsturing werd gerealiseerd door het vertalen van de opgebouwde 

kennis naar praktische toepassingen voor telers (Doel 3). De verworven kennis 

wordt optimaal verweven in de praktijkwerking van proefcentrum PCS en het 

verleende individueel advies aan telers. Er werden heel wat adviezen rond teelt- 

en klimaatsturing gegeven. Op die manier kunnen ook bedrijven die (nog) niet 

in sensoren investeren toch de vruchten plukken van het Sense-IT project. Naast 

semi-praktijk experimenten op diverse sierteeltgewassen, zijn de innovatieve 

plantsensoren uitgetest op de praktijkbedrijven (Doel 4). De plantmonitor is via 

een uitleenbare demo-setup op verschillende sierteeltbedrijven door de telers 

zelf uitgetest. Daarnaast werd er ook een offline scenario-calculator gecreëerd 

waarbij het voorspellend vermogen van Sense-IT gebruikt wordt voor het 

theoretisch doorrekenen van specifieke vragen van telers rond teeltstrategie. 

Resultaten en impact

Het gebruik van Sense-IT en de plantmonitor heeft het bewustzijn en de kennis 

van de telers over de ecofysiologie van zijn gewas vergroot en het gebruik 

van meer innovatieve energiebesparende teeltstrategieën gestimuleerd. De 

teler heeft voor het eerst de directe feedback van zijn teeltstrategie op het 

gedrag van zijn planten kunnen waarnemen, wat een onuitputtelijke bron van 

nieuwe informatie oplevert. Bovendien zullen de nieuwe teeltstrategieën hem 

toelaten om het energieverbruik te reduceren zonder kwaliteitsverlies van zijn 

teelt waardoor zijn competitiviteit verhoogt.  Het economisch voordeel (door 

reductie energiekost, hogere plantkwaliteit en verkorte teeltcyclus) vormt 

de motor achter de innovaties en heeft ook een positieve weerklank bij de 

toeleveringsbedrijven. Tot slot geeft een efficiëntere inzet van energie, reductie 

van CO2-uitstoot en de verwachte positieve impuls voor de sector ook een 

maatschappelijke meerwaarde aan dit project.
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Joris Volckaert kweekt sinds 1992 

bloeiende kamerplanten in Nazareth. 

Gedurende de zomer testte hij de 

sensoren uit op een Vinca rosea 

(maagdenpalm). “Ik heb altijd interesse 

in dit soort onderzoeksprojecten bij 

PCS. Eerder werkte ik ook al mee aan 

een testprogramma voor het gebruik 

van biologische bestrijders in de 

sierteelt. Met heel positieve resultaten! 

Het is interessant om via zulke testen 

wetenschappelijke studies om te 

zetten in de praktijk. En het verhoogt 

ook de betrokkenheid van de kwekers, 

wanneer er studies plaatsvinden op 

onze eigen bedrijven.”

“Ik kan vandaag perfect leven 

zonder sensoren, maar ik ben wel 

realistisch genoeg om te beseffen 

dat het een nieuwe techniek is die 

aan een snelle opmars bezig is. Ik 

wilde graag meewerken om te zien 

of de theorie klopt met de praktijk. 

Midden juni zijn we gestart met een 

sensor die de stengel- en bladdikte 

meet. Die werden omgezet in een 

groeicurve. Tijdens de proeven heb 

ik de resultaten genegeerd. Ik wist 

natuurlijk dat ze werden doorgestuurd 

naar de computer, maar ik heb er niet 

naar gekeken. Toen de plant klaar 

was, ben ik wel gaan kijken naar de 

resultaten en wat blijkt? De curve op 

de computer loopt 100% gelijk met wat 

ik gezien heb in de serre. Vinca rosea 

is een snelgroeiende plant die enorm 

reageert op het opengaan van het 

schermdoek en op water krijgen. De 

sensor heeft dat feilloos opgepikt. Bij 

een heel warme dag, wanneer ik door 

omstandigheden net iets later water 

had gegeven, kon ik dat ook aflezen uit 

de curve. Het verschil is dat ik enkel zie 

dat een plant in stress is, de sensor ziet 

hoe erg die stress is. Ik ben er nu van 
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overtuigd dat de sensor het dus beter 

kan zien dan ik. Maar dan moet hij 

wel op de juiste plant staan. Dus niet 

bijvoorbeeld onder een lek, of bij een 

zieke plant.”

Joris gelooft dus in de sensoren, maar 

ziet niet meteen opties voor zijn eigen 

bedrijf. “Voor mijn bedrijf zou dit 

systeem veel te duur zijn. Wij hebben 

met 5000 vierkante meter een relatief 

klein bedrijf, met heel diverse teelten. 

Er is niks uniform. Op elke tafel staat 

een andere plant. Ik zou dus enorm 

veel sensoren nodig hebben en dat is 

niet te betalen. Voor een groter bedrijf 

met een meer uniforme teelt, zie ik wel 

mogelijkheden. In de sierteelt, maar 

bijvoorbeeld ook in een tomatenserre. 

De sensor kan gebruikt worden als 

tussenstap naar automatisering, 

bijvoorbeeld door een alarm uit te 

sturen als je dringend water moet gaan 

geven. Of een stapje verder: door een 

substraatcomputer aan te sturen die 

dan aan de tafel water geeft.” 

“Ik wist niet wat er met sensoren 

allemaal mogelijk was. En zelfs al kan 

ik er niet meteen zelf iets mee, toch 

heb ik geen spijt dat ik aan de tests 

heb meegewerkt. Ik merk wel vaker 

dat ze in het proefcentrum bezig zijn 

met zaken waar wij zelf nog niet eens 

aan gedacht hadden. Over enkele jaren 

zijn sensoren misschien standaard, net 

zoals bijvoorbeeld schermdoek dat nu 

al is. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat 

dat een paar generaties geleden een 

nieuwigheid was.”



2.
SENSORTECHNOLOGIE

SAPSTROOM

Sapstroom van planten kan worden gemeten met behulp van sapstroom-

sensoren. In het project werden warmtebalans-sapstroomsensoren getest. 

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en laten toe om op elk moment 

de hoeveelheid water, getransporteerd doorheen de stengel, te meten. De 
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warmtebalans-sapstroomsensor verwarmt continu een deel van de stengel 

met behulp van een verwarmingselement en meet temperatuurverschillen 

over dit verwarmingselement. Het sap doorheen de stengel voert een deel 

van de warmte mee. Gebruikmakend van een warmtebalans kan op basis 

van deze temperatuurmetingen de sapstroom berekend worden. Radiale 

warmteverliezen en externe invloed van zonnestraling worden vermeden door 

isolatie rondom de sensor te voorzien. 

Commercieel beschikbare warmtebalans-sapstroomsensoren echter zijn vaak 

te groot om te installeren op jonge, kleine sierplanten. Daarom werden tijdens 

het Sense-IT project mini-HRM’s (Heat Ratio Method) ontwikkeld (ExoBeat 

genaamd), die eveneens gebruikmaken van warmte om sapstroom te meten. 

Het verschil is echter dat in plaats van de stengel constant te verwarmen, hier 

gebruik wordt gemaakt van warmtepulsen. Deze ExoBeat sapstroomsensor is 

veel kleiner en erg geschikt voor lage sapstromen, en werd succesvol toegepast 

bij diverse plantensoorten tijdens het project. 

BLAD- EN STENGELDIKTE

LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) en leafclip sensoren kunnen 

worden gebruikt voor het meten van de zwel en krimp van respectievelijk de 

stengel en bladeren. Het is onder meer door deze dagelijkse zwel en krimp 

van de stengel of het blad te meten dat we groeicurves van een plant kunnen 

visualiseren.

De LVDT maakt voor de meting gebruik van een vrij beweegbare kern die 

magnetisch gekoppeld is aan spoelen. Het uiteinde van deze magnetische 

kern wordt tegen het te meten object geplaatst. Wanneer de magnetische kern 

verschuift, komt er een verschil in spanning op de spoelen, waardoor minimale 

verschuivingen van de stengel kunnen worden opgemeten. De variaties in 

stengeldikte worden dus gemeten aan de hand van een millivolt-signaal dat 

men kan omrekenen naar millimeter. De leafclip daarentegen is opgebouwd uit 
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een klemmetje met een rekstrookje waartussen het te meten object geplaatst 

wordt. Voor deze sensoren wordt een magnetisch veld gebruikt om de afstand 

tussen de twee delen van de klem te meten waartussen het blad zit. Afhankelijk 

van de opening van de klem verandert de weerstand van het rekstrookje, en 

wordt er een elektrisch signaal, evenredig met de bladdikte, verkregen. Leafclips 

worden dus hoofdzakelijk ingezet voor het meten van bladdikte, maar bieden 

ook mogelijkheden voor het opvolgen van stengeldikte van bijvoorbeeld klein 

stekmateriaal.
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Decock Plants uit het Henegouwse 

Komen-Waasten is al meer dan 30 jaar 

actief in de sierteelt. De klemtoon ligt 

op bewortelde en onbewortelde jonge 

planten, en sinds enkele jaren ook op 

breeding van een eigen assortiment 

lavendel en osteospermum. Naast 

de locatie in België heeft het bedrijf 

sinds een tiental jaar ook 15 hectare 

serre in Ethiopië. De transitie van puur 

productie naar meer en meer breeding 

is hier in volle gang en de groei van 

planten correct kunnen opvolgen, is 

dus essentieel. “Je loopt door de serre 

en kan veel waarnemen”, vertelt Marijn 

Parmentier. “We meten het CO2-

gehalte, de temperatuur en 

vochtigheid in de teeltomgeving. En we 

kijken naar de plant op basis van onze 

eigen ervaring. Een volgende stap is 

om via een sensor te gaan meten hoe 

gelukkig of ongelukkig de plant is.”
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“We zitten in de gebruikersgroep 

van dit project omdat we het heel 

belangrijk vinden om mee te helpen 

aan kennisontwikkeling in onze sector. 

Het is ook daarom dat we mee getest 

hebben. Via een leaf clip op een stekje 

en een sensor aan de stengel konden 

we de plant monitoren. Al snel bleek 

de sensortechnologie heel gevoelig 

voor beweging, dus we hebben de 

testplant apart gezet. Mochten we in de 

toekomst dit systeem echt in productie 

gaan gebruiken, moet er dus een 

robuustere variant komen. Het ideale 

zou een soort draadloze paperclip zijn, 

die we op het blad kunnen vastmaken 

en die zo de informatie doorstuurt.”

ONDERNEMERSVERHAAL 
PELARGONIUM DECOCK



“Op de computer heb ik de metingen 

van de sensor opgevolgd. Met 

name de bladtemperatuur en de 

stengeldiameter werden bijgehouden. 

We konden de sapstroom in real time 

monitoren en zien wanneer de plant 

al dan niet actief was. We hebben 

ook een beetje geëxperimenteerd, 

bijvoorbeeld door de plant enkele 

dagen geen water te geven. Dat zagen 

we meteen aan de stengeldiameter, 

die afnam. Eigenlijk bevestigden de 

sensoren onze verwachtingen, maar 

het resultaat bleek soms veel extremer 

dan gedacht. Ik dacht bijvoorbeeld 

dat een plant die even droog staat, 

stil staat. Maar wat blijkt? Hij staat 

niet stil, hij gaat achteruit. Daarop 

zullen we in de toekomst dus kunnen 

anticiperen. Natuurlijk zijn we niet 

enkel afhankelijk van het serreklimaat. 

Ook het uitgangsmateriaal en de grond 

bijvoorbeeld zijn belangrijk. Wij maken 

geen Coca-Cola. Wij moeten iedere dag 

analyseren wat de plant doet en daar 

op inspelen.”
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“Momenteel luchten wij op basis van 

de temperatuur in de kas. Misschien 

zullen wij dat later doen op basis van 

de bladtemperatuur of de sapstroom? 

Voor we zover zijn, moeten we in elk 

geval de proeven nog opschalen en 

in de productie laten meelopen. Daar 

gaan we veel meer uit leren dan van 

een plant die nu in een hoekje staat. 

Ik wil ook graag nog meer scenario’s 

uitproberen. De gevoeligheid van de 

sensoren is alvast zeer positief. De 

informatie is uiterst gedetailleerd en de 

site waarop de data verzameld worden, 

is heel gebruiksvriendelijk. Op termijn 

is dit overigens iets waar we ook mee 

naar onze serre in Ethiopië zouden 

kunnen. Hoewel het naar Afrikaanse 

normen een hypermoderne serre is, 

is het toch niet te vergelijken met de 

serres hier. Als we daar met sensoren 

de kwaliteit van de moederplanten 

kunnen vergroten, gaan we later 

minder uitval hebben, en een betere 

kwaliteit.”



3.
RESULTATEN UIT HET 
ONDERZOEK

GROEIVOORSPELLING 

Een goede waterhuishouding is essentieel voor de groei en de ontwikkeling 

van planten. Het monitoren van de plant geeft, in tegenstelling tot metingen 

van het bodemvochtgehalte, directe informatie over de waterstatus en dus 

de gezondheidstoestand van de plant. Een belangrijke meting hierbij is de 

verandering in stengeldiameter. De verzamelde data kan worden gebruikt 
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voor de doorontwikkeling van een bestaand mechanistisch plantmodel met 

als uiteindelijk doel een referentielijn voor optimale plantontwikkeling te 

genereren, zodat de groei van de plant op korte termijn voorspeld kan worden. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een moving window kalibratie, waarbij 

het model steeds over een periode van vier dagen gekalibreerd wordt, waarna 

de derde dag voorspeld wordt. Deze voorspelde referentielijn kan vervolgens 

realtime vergeleken worden met de gemeten stengeldiameter.

14

Figuur 1  Moving window kalibratie 
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Bij de modelvoorspelling wordt ook rekening gehouden met de onzekerheid 

op de geschatte modelparameters, waardoor een onzekerheidsband op de 

simulatie bekomen wordt. Dit zorgt ervoor dat de minste afwijking tussen 

gemeten stengeldiameter en referentielijn niet direct als slechte groei gezien 

wordt. 

Er wordt slechts gesproken van een slechte groei vanaf het moment dat de 

gemeten stengeldiameter onder de onzekerheidsband (zie lichtblauwe band 

in bovenstaande figuur) zakt. Voor het voorspellen van de referentielijn kan 

de gemeten sapstroom, die normaal gezien als input gebruikt wordt voor 

het mechanistisch plantmodel, vervangen worden door een gesimuleerde 

‘sapstroom’. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van reeds bestaande modellen 

voor fotosynthese, stomatale geleidbaarheid en transpiratie. Deze modellen 

werden gekoppeld aan het mechanistisch plantmodel, waardoor er enkel nog 

data van het microklimaat nodig is om de stengeldiameter te voorspellen en dus 

de referentielijn te simuleren. 

Bij toepassing van de moving window kalibratie kan er duidelijk stress 

gedetecteerd worden. In een voorbeeld (zie dag 6 en 7 in figuur 2) kunnen we 

gedurende drie opeenvolgende dagen de krimp in de stengeldiameter zien die 

duidelijk sterker is dan verwacht. De oorzaak voor deze stress werd voor dit 

geval gevonden bij het extreme microklimaat: de temperatuur was zeer hoog, 

terwijl de relatieve vochtigheid zeer laag was. Dit resulteerde uiteindelijk in een 

hoge vraag van de atmosfeer naar water (= hoog VPD, vapour pressure deficit). 

Deze atmosferische stress zou de teler kunnen verhelpen door bijvoorbeeld te 

foggen en zo de relatieve vochtigheid te proberen verhogen.
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Figuur 2 Stress door een extreem microklimaat gedetecteerd door een afwijking van 

de referentielijn. Referentiegroei (grijze lijn), effectief gemeten groei (zwarte lijn) en 

onzekerheidsband (lichtblauwe band). Op dag 6 en 7 zien we een duidelijk mindere 

afwijkende groei (rode zone) te wijten aan een lage luchtvochtigheid.
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DROOGTESTRESS

Om een beter fysiologisch begrip te krijgen van het effect van droogtestress op 

plantengroei werd tijdens het Sense-IT project een experiment uitgevoerd op 

Ficus benjamina. De verzamelde data werd gebruikt in het hiervoor beschreven 

model. Dit model was reeds in staat om stress ten gevolge van een extreem 

microklimaat te detecteren, en blijkt ook in staat tot het detecteren van 

droogtestress (zie onderstaande figuur) met behulp van de moving window 

kalibratie. Op deze manier was het model in staat om droogtestress 7 dagen 

vroeger waar te nemen dan visuele tekenen van droogtestress (o.a. hangende 

bladeren). Op het moment van stressdetectie op basis van model en sensoren 

was de fotosynthese van de plant nog steeds optimaal, terwijl er bij visuele 

signalen van stress nagenoeg geen fotosynthese meer was. Door gebruik te 

maken van deze technologie zouden telers in staat zijn om tijdig in te grijpen 

in geval van droogtestress. Of kan de watergift beter afgesteld worden op de 

waterbehoefte van de plant.

Om de twee à drie dagen werden ook metingen uitgevoerd van de blad- en 

stamwaterpotentiaal, stomatale geleidbaarheid en maximale fotosynthese. 

Daarnaast werd ook een dagpatroon van blad- en stamwaterpotentiaal en 

stomatale geleidbaarheid opgesteld op vier cruciale momenten gedurende de 

droogtestress. Op deze dagen werden ook verschillende lichtresponsiekrommen 

en CO2-responsiekrommen opgesteld. Het effect van droogtestress was duidelijk 

waarneembaar in de data van de stomatale geleidbaarheid en fotosynthese. 

Vooral de laatste dagen voor visuele signalen van droogtestress werd er 

een duidelijk daling van beide metingen waargenomen. Voor de blad- en 

stamwaterpotentiaal was het effect minder duidelijk. Voor al deze gemeten 

parameters werd ook een snel herstel na herbewatering waargenomen. 
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Figuur 3 Detectie van droogtestress door een afwijking tussen meting en 

referentielijn. Met het model werd er duidelijk droogtestress gedetecteerd 7 dagen 

voor visuele signalen van droogtestress en 9 dagen voor herbewatering.
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DIAGNOSE

Door gebruik te maken van plantsensoren en een groeimodel kunnen we 

enerzijds groeicurves simuleren en anderzijds stress detecteren wanneer 

de groeiomstandigheden niet optimaal zijn. Een volgende stap is natuurlijk 

achterhalen welke parameter verantwoordelijk is voor de stress. In het geval 

van droogtestress kunnen we dit bepalen met behulp van de stomatale 

geleidbaarheid. Deze is namelijk zowel afhankelijk van de atmosfeer als van 

de bodem. Bij droogtestress zal de stomatale geleidbaarheid afnemen, maar 

deze kan ook afnemen wanneer de lucht te droog is, en de plant dus eigenlijk 

‘atmosferische’ droogtestress ondervindt. Op deze manier kan het model 

gebruikt worden om te zien welke stress de plant ondervindt en dus welke factor 

limiterend is voor de stomatale geleidbaarheid: de bodem of de atmosfeer.

In onderstaande figuur zien we een inschatting van welke factor limiterend is 

voor de stomatale geleidbaarheid: bodem of atmosfeer. In het begin (voor echte 

droogtestress) is dit de atmosfeer (weergegeven in donkerblauw - linksboven), 

welke verantwoordelijk is voor een limitatie van ongeveer 40% (afhankelijk van 

het VPD). Naarmate de droogtestress vordert, wordt het effect van bodem op 

de limitatie van de stomatale geleidbaarheid steeds groter, tot de stomatale 

geleidbaarheid volledig gelimiteerd wordt (met andere woorden, tot de stomata 

volledig gesloten zijn om waterverlies te voorkomen onder droogtestress). 

Dit wordt bepaald door stomatale geleidbaarheid onder verschillende 

omstandigheden te simuleren (zie rechtse grafiek): de onderste lijn (volle lijn) 

is de eigenlijke simulatie van stomatale geleidbaarheid onder de heersende 

omstandigheden (dus zowel atmosfeer als bodem kunnen limiterend zijn), de 

lijn daarboven (gestreepte lijn) geeft de simulatie zonder stress vanuit de bodem 

weer maar wel met stress vanuit de atmosfeer. Het lichtblauwe gedeelte geeft 

de limitatie door droogte vanuit de bodem en het donkerblauwe gedeelte de 

limitatie door de atmosfeer. De bovenste lijn (gepunte lijn) geeft de simulatie 

van de stomatale geleidbaarheid waarbij een ideale atmosfeer en bodem 

verondersteld worden (geen stress). Op deze manier geeft het verschil tussen 
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de onderste en de middelste lijn de stress van de bodem (=droogtestress) 

weer, terwijl het verschil tussen de middelste en bovenste lijn de stress van 

de atmosfeer (='atmosferische' droogtestress) weergeeft. Het model dat hier 

gebruikt werd voor Ficus kan de teler dus vertellen waar hij indien nodig  

moet ingrijpen. 

Figuur 4 Toepassing van het model stomatale geleidbaarheid: donkerblauwe zone 

geeft de limitatie van de atmosfeer weer, lichtblauwe zone staat voor de limitatie van 

de bodem.
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4.
ENERGIE IN DE SIERTEELT

Energie is voor elk sierteeltbedrijf een belangrijke kostenpost. Daarom zijn er 

in het kader van dit project een tiental energiestudies uitgevoerd bij bedrijven 

uit de gebruikersgroep. Een energiestudie bestaat uit een bedrijfsbezoek dat 

alle verbruikers in kaart brengt en vervolgens nagaat wat het potentieel is 

voor energiebesparing of productie. De resultaten zijn terug te vinden in een 

overzichtelijk rapport. De bedrijfsleiders worden in een latere fase bijgestaan 

met technische en financiële analyses van ontvangen offertes. De ervaringen die 

opgedaan werden door deze energiestudies worden hier voor u kort gebundeld. 

21



KENGETALLEN WARMTEVRAAG

Ieder bedrijf heeft een specifiek energiekengetal. Deze kengetallen geven 

het energieverbruik van het bedrijf weer per oppervlakte en kunnen gebruikt 

worden om bedrijven onderling te vergelijken. Aan de hand van de resultaten 

van uitgevoerde energiescans werden voor verschillende teelten kengetallen 

opgesteld. Deze kengetallen zijn richtinggevende cijfers en kunnen snel een 

indicatie geven van de energetische situatie van een specifiek bedrijf t.o.v. 

de referentie. Zo zijn er voor de sierteelt 4 energiekengetallen voor warmte 

gedefinieerd. 

Bedrijven die een hoger specifiek kengetal hebben dan de referentie, verbruiken 

dus meer brandstof dan theoretisch nodig zou moeten zijn. Dit kan komen 

door factoren zoals de leeftijd en efficiëntie van de stookinstallatie, serrebouw, 

kieren en koudebruggen, teeltregime, bedrijfsmanagement en reeds aanwezige 

energiebesparende maatregelen. Voor elektriciteit zijn er geen kengetallen 

gekend.
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Warmtevraag [MWh/ha]

4.611Rozen

3.695Potplanten

3.418Chrysant

1.113Perkplanten



ENERGIEBESPARING

De goedkoopste energie is nog altijd de energie de niet nodig is. 

Energiebesparing is dan ook de eerste plaats waar je moet kijken om de 

energiefactuur te drukken. 

Warmte

Brandstofbesparing kan je vooral realiseren door te isoleren en de opgewekte 

warmte niet verloren te laten gaan. Hiervoor zijn er een aantal oplossingen:

• Ga met een warmtecamera op zoek naar de plaatsen waar de warmte 

ontsnapt

• Vermijd gaten en kieren in de serre waar de warme lucht kan ontsnappen

• Vervang gebroken glas meteen

• Installeer automatische poorten

• Kies voor isolerend glas

• Investeer in één of meerdere energieschermen

• Isoleer de verwarmingsbuizen in lokalen waar de warmteafgifte  

niet nuttig is

• Dek koudebruggen af met gummistrips

• IJk regelmatig de meetsensoren.

Daarnaast is het onderhoud van de verbrandingsketel ook essentieel. Een slecht 

werkende ketel heeft al snel een rendementsverlies van 5%. 

 

Elektriciteit

De belangrijkste elektrische verbruikers zijn de belichting, allerhande pompen 

en motoren en eventuele koelcellen. Bij belichting moet de investerings- en 

elektriciteitskost van de lampen gecompenseerd worden door de hogere 

productie en kwaliteit van het product. De teelt bepaalt welk type lamp het 

meest geschikt is. Zo hebben hogedruknatrium-, tl- en ledlampen elk hun 

specifieke eigenschappen die passen bij welbepaalde teelten. Voor de niet-teelt 
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ruimtes zullen ledlampen altijd de beste keuzes zijn. Goed onderhoud van de 

lichtinstallatie zorgt ervoor dat de lichtintensiteit behouden blijft. Kies steeds 

voor lampen met minstens een A-label. 

Bij pompen en motoren is het altijd het beste om te kiezen voor motoren met 

een zo hoog mogelijke energieklasse. Voor bestaande pompen en motoren 

is het bij voldoende draaiuren rendabel om te kiezen voor een toerental of 

frequentiesturing. Een frequentieregelaar is een elektronisch apparaat dat het 

toerental van een verbruiker regelt door de frequentie hoger of lager in te stellen 

dan de 50 Hz van het elektriciteitsnet. Een lagere frequentie leidt rechtstreeks 

tot een lager toerental en een lager energieverbruik.

Het verbruik van een koelcel is op een aantal wijzen te optimaliseren. Het doel 

van de ventilatie is om een uniform klimaat doorheen de cel te realiseren. De 

ventilatoren kunnen dus best uitgeschakeld worden indien dit klimaat bereikt 

is. Enkele minuten naventileren zorgt al voor een goede verspreiding van de 

koude. Niet alleen besparen we op het ventilatieverbruik, er wordt ook minder 

motorwarmte in de koelcel gebracht. Het ontdooien gebeurt meestal op vaste 

tijdstippen. Hierbij wordt bijvoorbeeld elke 6 uur een ontdooicyclus gestart. 

Hierdoor is het mogelijk dat de verdamper een ontdooiactie zal uitvoeren 

zonder dat er ijs aanwezig was. Door deze actie wordt er dus onnodig energie 

verbruikt. Het ontdooien is daarom best zowel tijds- als temperatuurgestuurd. 

De temperatuurvoeler bepaalt wanneer de ontdooiing start en eindigt. 

De temperatuur waarbij het koudemiddel in de verdamper verdampt bepaalt 

de koelcapaciteit van de koelcel, en hierbij ook rechtstreeks de koeltijd. Een 

lagere temperatuur van het koudemiddel zorgt voor een grote koelcapaciteit, 

maar ook voor een lager rendement van de koelinstallatie. Er moet dus 

een evenwicht tussen beide worden gevonden. De praktijk wijst uit dat een 

verdampingstemperatuur die 6 à 7 °C lager ligt dan de cel temperatuur optimaal 

is voor een zo zuinig mogelijke koelinstallatie. 

Een frequentiesturing op de compressor zorgt ervoor dat het toerental van 
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de elektromotoren geregeld kan worden. Dankzij de frequentiesturing kan 

de compressor gebruikt worden om traploos de variatie in het gevraagde 

koelvermogen te leveren. Dit werkt energiebesparend én heeft een positieve 

invloed op de levensduur van de compressor, omdat deze minder vaak zal aan- 

en uitschakelen.

DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE

Warmte

Het aantal duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen is zeer beperkt, 

zeker als ze nog praktisch en financieel haalbaar moeten zijn. Gebruikmaken 

van restwarmte uit de omgeving kan een goede verduurzaming zijn van de 

warmtevoorziening. De koelcellen van het eigen bedrijf zijn een voorbeeld. Voor 

externe restwarmtelevering is een warmtenet een oplossing indien de afstand 

beperkt blijft. Biomassaketels op korteomloophout, miscanthus, houtsnippers 

of houtpellets zijn ook een alternatief. De brandstofkost is goedkoper dan die 

van de fossiele brandstoffen, maar daar tegenover staat een hogere investering, 

een hogere onderhoudskost, strenge emissie regels met bijhorende metingen en 

een groot ruimtebeslag.

Als laatste is een warmtepomp ook een duurzaam alternatief, op 

voorwaarde dat de nodig elektriciteit zelf van duurzame oorsprong is.  

Warmtepompen maken gebruik van ‘gratis’ energie uit een bron (water, 

grond, lucht, …) en waarderen die op door toevoeging van de elektrische 

energie van de compressor. Een warmtepomp is vooral geschikt voor 

lagetemperatuurstoepassingen, temperaturen van 40°C als warmteafgifte 

is het maximum dat gecreëerd kan worden. Dit zal dus niet zomaar op elk 

warmteafgiftesysteem geplaatst worden. Een warmtepomp is rendabel uit te 

baten indien het bedrijf is aangesloten op middenspanning of indien er een 

eigen hernieuwbare energiebron is. Al hangt deze vergelijking volledig af van de 

kost van elektriciteit ten opzichte van de fossiele brandstoffen zoals stookolie 
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of aardgas. Een mini-WKK is ook duurzamer als een klassieke stookketel, maar 

het uitbaten ervan is ook wat complexer. Zowel de geproduceerde warmte 

als elektriciteit moet quasi volledig op het bedrijf benut kunnen worden om 

rendabel te zijn. Voor mini-wkk’s met terugdraaiende teller is dit nog wel 

eenvoudig te realiseren. Een mini-wkk van 10 kW kan op jaarbasis meer dan 80 

MWh elektriciteit (en terugdraaien) en 160 MWh warmte leveren.

 

Elektriciteit

Zonnepanelen (PV-panelen) produceren elektrische stroom op basis van 

de instraling van de zon. In België produceert een geïnstalleerd vermogen 

van 1 kWpiek ongeveer 950 kWh/jaar (5 à 6 m² panelen). De investering voor 

zonnepanelen bedraagt vandaag grootteorde 850 €/kWpiek EXCL. BTW. Deze 

kostprijs is afhankelijk van de grootte en van de kwaliteit van de installatie. 

Een installatie zal kosten besparen door de besparing van de stroomaankoop. 

In het geval van een installatie met een omvormervermogen groter dan 

40 kVA zal de installatie ook inkomsten genereren door de verkoop van 

groenestroomcertificaten (GSC) indien deze netgekoppeld is. Voor installaties 

groter dan 40 kVA bedraagt dit 45 €/MWh. Als laatste zijn er ook inkomsten door 

de verkoop van geïnjecteerde stroom op het net. Hiervoor krijg je ongeveer 30 

€/MWh. Voor grotere installaties met een aparte aanrekening van afname en 

injectie wordt een kost per geïnjecteerde MWh aangerekend van ongeveer 3 €/

MWh. Daarnaast is er ook een meterhuur die op middenspanning 480 euro kost 

en op laagspanning 100 euro. 

Installaties met een vermogen tot 10 kVA hebben recht op een “terugdraaiende 

teller”, dit is echter geen verplichting. Voor installaties met een terugdraaiende 

teller wordt een forfaitaire injectiekost aangerekend op basis van het 

geïnstalleerde OMVORMER-vermogen (“prosumententarief”). Dit bedraagt 

gemiddeld €80 per kVA omvormervermogen.

Door de lage investeringskost en hoge stroomprijzen zijn zonnepanelen quasi 

op elk bedrijf rendabel. Voldoende beschikbaar dakoppervlak is natuurlijk dan 

wel een voorwaarde.
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Een ander alternatief zijn middelgrote windturbines. Er zijn een aantal 

factoren die bepalen of een middelgrote windturbine interessant kan zijn. De 

allerbelangrijkste is de lokale windsnelheid, maar ook het vermogen en de 

kostprijs van de turbine, het elektriciteitstarief, de energievraag van het bedrijf, 

de sector, eventueel reeds aanwezige energieproductie, steunmaatregelen… 

zijn factoren die de rendabiliteit beïnvloeden.

Een middelgrote windturbine genereert inkomen door de vermeden aankoop 

van elektriciteit en door het verkopen van de geïnjecteerde hoeveelheid 

elektriciteit. Daarnaast is er een investeringssubsidie te bekomen. 

Windprojecten zijn vooral in West-Vlaanderen rendabel uit te baten.
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Figuur 5 windkaart Vlaanderen



5.
BLIK OP DE TOEKOMST EN 
NABESCHOUWING

Het is duidelijk dat plantsensoren en het gebruik van het ontwikkelde 

plantmodel een meerwaarde kunnen zijn voor de teler. Niet alleen voor 

vroegtijdige stressdetectie maar ook om te achterhalen wat de oorzaak kan 

zijn voor deze stress. Door de beschikbaarheid van deze modellen kunnen ook 

teeltscenario’s worden gesimuleerd. Het effect van een hogere CO2 dosering of 
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een hogere temperatuur of RV op de groei van de plant kan worden becijferd 

en hoeft dus niet steeds in de praktijk te worden uitgetest. Het monitoren van 

bedrijfseigen klimaatdata op een correcte manier is daarbij wel van groot 

belang. Alleen uit correcte data kunnen goede simulaties volgen. Een ander 

belangrijk element is dat de data van klimaatcomputers en van plantsensoren 

liefst in één database terecht komen. Dit maakt de evaluatie een stuk 

eenvoudiger. De link met de klimaatcomputer is dus cruciaal.

Kortom zijn plantsensoren een handig hulpmiddel voor het tuinbouwbedrijf 

dat wenst in te zetten op een optimalisatie van zowel waterverbruik als 

klimaatregeling. De sensortechniek is alvast klaar voor de praktijk!

Voor meer info kan u steeds terecht bij het Proefcentrum voor Sierteelt (Bert 

Schamp), het Innovatiesteunpunt (Laurens Vandelannoote) en het laboratorium 

voor plantecologie, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (Kathy Steppe).
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