
De kansen van Gelijkspanning voor 
de Glastuinbouw



Deel I: Energie en klimaatdoelstellingen van de sector



Areaal glastuinbouw Ca. 9.280 ha (incl. uitgangsmateriaal)

Gasverbruik 7,5 % binnenlands verbruik

3,1 miljard m3 (2016)

WKK 2.700 MWe

Elektriciteitsproductie 8 % binnenlands verbruik

9 miljard kWh

Energiekosten Ca. 20 % van de productiekosten 

Energie efficiëntie index 1990: 100 --> 2016:  41

Cijfers glastuinbouw



CO2 emissie glastuinbouw



Elektra gebruik glastuinbouw



Deel II: DC SON-T (HPS) & DOE-DC
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DOE 

DC
Waarom DC

40 Watt  - usage per fixture – 12 Watt
AC      DC                              

Energy Efficiency
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DC belichting

▪Energy efficiency saves up to 3% 

▪ Increase in lifespan (up to 3 times)

▪Material savings (up to 1.500 kg Copper less)

▪Additional savings due to dimming functionality

Business-case DC SON-T
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HIER SLIDE vanaf DOE-DC.net
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Why DC
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Bronnen: https://schenkeveld.co/schiphol/actueel/wkks-geplaatst en 
http://www.groentennieuws.nl/artikel/111825/LED-belichting-geeft-ons-bedrijf-een-voorsprong

_

Examples in greenhouses

https://schenkeveld.co/schiphol/actueel/wkks-geplaatst
http://www.groentennieuws.nl/artikel/111825/LED-belichting-geeft-ons-bedrijf-een-voorsprong
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PrimA4a DOE-DC
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DOE-DC

▪Development and Demonstrator of DC Energy-
infrastructure in- and outside of greenhouses

– To develop and implement a MVAC to LVDC 
converter-station for a 2 MVA connection (Liander)

– To implement a 1.4 MVA DC-HPS Lighting System 
within an existing greenhouse

– To develop and implement a DC/DC converter for a 
1.5 MVA CHP-unit

– To connect a 700 kVA PV facility with DC-
infrastructure

Aims
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ObstaclesDOE-DC

▪Many obstacles

– HPS sub-optimal: first AC, then DC (less copper 
savings)

– Grid Codes: multiple users on 1 Grid Connection? 

– Bug in firmware chips  delay

– Implementing in a fully operational greenhouse with 
its own dynamics

– Multiple bi-lateral relations within the consortium
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Partners – Site - SponsorsDOE-DC

www.doedc.net

DIRECT 

CURRENT



Deel III: Inzetbaarheid regelbare belichting



DC congres ‘Groot gelijk 2018’

Teeltstrategieën met regelbare 
DC belichting; kans voor 
energiebesparing in de 

glastuinbouw!? Sander Pot

Plant Dynamics BV



Financiering / ondersteuning project:

Sander Pot (Plant Dynamics)
Ad Schapendonk (Photosyntax)
Kees Rappoldt (Ecocurves)
Pepijn van Willigenburg (Stichting Gelijkspanning Nederland)

Team:



Doelstelling:

Bepalen van de gevoeligheden op het gebied van lichtbenutting:

• Betere afstemming van belichting op de al aanwezige 
hoeveelheid daglicht d.m.v. dimmen (= standaard bij DC)

• Belichten daar waar nodig (individueel aansturen lampen)

Modelberekeningen:

• Theoretische bepaling van de impact van dimmen op 
productie en energieverbruik bij 3 praktijkbedrijven 
(Bouvardia / Anthurium / Phalaenopsis).



Bouvardia
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Belangrijkste conclusies:

• In de fase vóór hergroei (= tot circa 14 dagen na knippen) is in 
potentie 7 – 17,5% energiebesparing mogelijk via dimmen. 
Dit is ca. 115 – 288 MWh/ha per jaar. 

• Het is cruciaal te onderzoeken of bij de hergroei van nieuwe 
takken, reserves een rol spelen. Als dit géén rol speelt, kan 
mogelijk vlak voor de oogst van voorgaande cyclus ook 
minder worden belicht.

• Besparing door te dimmen bij een groeiend gewas is gering 
door de hoge lichtbenutting van het gewas (kost productie)



VR880 / Red Succes

Anthurium

Plant-Dynamics cursus Agravisi 2016
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Belangrijkste conclusies:

Uitgangspunt is meer daglicht toelaten en vervolgens de 
belichting te ‘regelen’ op de extra hoeveelheid daglicht!

• Gemiddelde elektra besparing is 10-11% in periode nov t/m 
febr., bij gebruik van een scherm met 20% hogere transmissie 
en een 50% dimbare installatie. Dit komt neer op ca. 95 
MWh/ha per jaar.

• Buiten de wintermaanden zijn lichtere schermen riskant 
vanwege verhoogde kans op lichtschade.

• Bij ‘ongevoelige’ rassen voor huidmondjessluiting, kan in de 
wintermaanden maximaal 25% aan elektra worden bespaard 
door te dimmen (bij gebruik van een scherm met 30% hogere 
transmissie en 100% dimbare installatie)



Phalaenopsis

PAR 
daglicht + 
lamplicht  

Begin dag overdag Eind dag 

0-30 100% 100% 100% 

30-60 92% 100% 85% 

60-90 47% 99% 48% 

90-120 29% 92% 41% 

120-150 40% 76% 37% 

150-180 

 

56% 32% 

180-210 

 

56% 9% 
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Belangrijkste conclusies:

• Dimmen in de ochtend levert een maximale besparing op van 
10,7% in de koeling en afkweek (situatie Piko Plant). Dit is ca. 
300 MWh/ha per jaar.

• Het verschil in besparing tussen traploos dimmen en een 
installatie met 4 lichtstappen (Piko Plant) is minder dan 1%

• Door in de ochtend te dimmen wordt het risico op bladschade 
aanzienlijk beperkt

• Het begrenzen van de belichting in de middag is mogelijk 
vanaf het moment dat het malaat in de plant op is. Het 
opraken van malaat betekent namelijk dat de plant ‘klaar’ is 
voor vandaag. In potentie kan hier energie worden bespaard, 
echter de vraag is hoe wenselijk deze situatie is, want ook 
daglicht wordt dan slecht benut. 



Vervolg aanvraag: LeD-DC

Waarom Led:

• Hogere efficiëntie t.o.v. SON-T

• Betere sturing mogelijk (100% dimbaar)

• Behoud van efficiëntie bij dimmen



Dank voor uw aandacht!



Dennis Medema dmedema@ltoglaskracht.nl 

Pepijn van Willigenburg pepijn.van.willigenburg@gelijkspanning.org

Sander Pot sander@plant-dynamics.nl 

Vragen & contactgegevens 


