
• Sla groeit in een van de productiecellen van Grow Wise op de High Tech Campus in Eindhoven. Philips laat in deze proeftuin zonder daglicht, maar met ledverlichting, gecontroleerd gewassen

groeien. foto Bert Jansen

Dag en nacht telen door Philips
De schaal van de
met ledverlichting
verzorgde teelt door
Philips is ongekend
voor Nederland.

door Miel Timmers
e-mail: rn.timmers@ed.nl

Z onsopkomst om n.oo
uur, of om pakweg i6.oo
uur. Het kan bij het nieu
we onderzoekscentrum

Grow Wise van Philips op de
High Tech Campus in Eindhoven.
Net zoals hier gespeeld kan wor
den met de elementen: beetje
meer licht, toch jets koeler of de
C02-dOseflng jets bijstellen.

Gisteren is het nieuwe stads
landbouwlaboratorium van Phi
lips geopend. Op de derde etage
van gebouw 7 op de campus heeft

Philips verdeeld over acht klimaat
kamers een teeltoppervlakte van
234 vierkante meter. Deze schaal
van daglichtloze, gecontroleerde
en verticale (vier lagen) teelt is
volgens het concern, zeker in Ne
derland, ongekend.

Dat geldt ook voor de open sa
menwerking. Kwekers zijn betrok
ken, net als klimaatdeskundigen
en kennisinstellingen, zoals HAS
Hogeschool in Den Bosch en de
Wageningen Universiteit.

Met maar liefst zevenduizend
led-lampen wordt op de derde ver
dieping de ideale combinatie van
licht, temperatuur en C02- en Wa
terdosering toegepast. Het spec
trum bestaat ifit 97 verschillende
lichtrecepten. Per productieruim

...

In Japan en de VS worth al sla
die zonder dagllcht en met
Iedverllchtlng is geteelt
commercleel verhandeld

te kan de temperatuur en de licht
intensiteit worden ingesteld. De
ruimte met babyleaf sla meet 22

graden Celsius. De teelt van mos
terdblad neemt, van zaadje tot
plantje, 2,5 week in beslag. Een
week tijdwinst in vergelijking
met reguliere teelt.

Omdat de teeltomgeving geslo
ten is, komen er geen bestrijdings
middelen aan te pas. Er wordt niet
geteeld in potgrond, maar in het
steriele steenwol.

Verschillende soorten sla wor
den verbouwd. En kruiden, zoals
basilicum en oregano. Onderzoek
wordt gedaan naar andere gewas
sen, zoals graan, rijst, kool en
straks aardbeien.

Met het nieuwe testcentrum
Grow Wise beoogt Philips een
blauwdrukte maken voor stedelij
ke landbouw, een noodzakelijke
ontwikkeling omdat in 2030 onge
veer 60 procent van de almaar
groeiende wereldbevolking in ste-
den woont. ,,En we moeten alle
maal eten”, vertelt Udo van Sloo

ten, directeur Horticulture Led So
lutions van Philips. ,,Natuurlijke
hulpbronnen zijn niet onuitputte

I lijk. Daardoor dienen we nieuwe
manieren te vinden om aan eten
te komen. Heel logisch dus om
die in of bij de stad te zoeken.”

Ledverlichting is aantrekkelijk
voor de tuinbouw. Leds versprei
den veel minder warmte dan tradi
tionele tuinbouwlampen, een
voortdurend probleem in kassen.

Bovendien kan de verlichting
gericht worden ingezet om plan-
ten sneller te laten kiemen en har
der te laten groeien. ,,Blauwe led
verlichting is belangrijk voor de
vorm van het gewas, rood is het
beste voor energieoverdracht”, ver
telt Jasper den Besten. Hij is

HAS-lector nieuwe teeltsystemen.
De Somerense tomatenteler

Wim Peters is door Philips over
tuigd om ledverlichting voor in
zijn kassen aan te schaffen. Hij
was daarmee eind 2013 de tweede
teler in het land. Peters heeft twee
keer 3,5 hectare kassen uitgerust
met ledverlichting. ,,Een miljoe
neninvestering. Nu maken we pas
op de plaats.” Zijn tomaten zijn
het hele jaar rond van een constan
te kwaliteit. Daar vraagt de handel
om. ,,In de winter staat de ledver
lichting 19 uur per dag aan.”

In Japan en de VS (Chicago)
wordt al sla die zonder daglicht en
met ledverlichting is geteelt corn
mercieel verhandeld. Zo ver is het
in Nederland nog niet. Bij Philips
schatten ze in dat dat nog een jaar
of drie zal duren.

De gewassen die na het experi
ment bij Grow Wise over zijn,
gaan niet in de afvalbak. De keu
ken van het restaurant in The
Strip op de High Tech Campus ver
werkt ze in de gerechten.
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De teeft van mosterdblad
neemt 2,5 week In beslag. Een
week tijdwinst ten opzichte
van de regullere methode


