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TNO onderzoekt i nnovatieve kasconcepten

l\assen voor de toekomst

ln de kassenbouw speelt TNO en Glastuinbouw in op maatschappelijke
thema's zoals energiebesparing, meervoudig ruimtegebruik en waterberging,
Dankz¡ onze integrale aanpak beschikken wij over een uitstekend track record
op het gebied van kassenbouw: een kasconstructie geoptimaliseerd voor het
gesloten kasconcept van lnnogrow, Energie-lndicatoren die de tuinder waarde-
volle informatie verschaffen over de energieprestaties van de nieuw te bouwen
kas en onderzoek naar de productie van voeding in de ruimte. Ook de ontwikke-
ling van toekomstige efficiënte en economische tuinbouwkassen is b¡ TNO in
veilige handen. TNO en Glastuinbouw maakt wetenschappelijke kennis vanuit
diverse disciplines binnen en buiten de agrarische sector toepasbaar om het
concurrentievermogen en innovatieve karakter van het bedrijfsleven in de
glastuinbouw te versterken.

Gesloten kas Ecofys

Het telen in een GeslotenKas maakt vernieu-

wende kasdekvormen mogelijk. Door de

luchtramen weg te laten kunnen lichtere

dekconstructies, revolutionaire vormen en

nieuwe materialen worden toegepast.

Samen met Ecofys heeft TNO een aantal

kasconcepten bedacht voor toepassing in

combinatie met de gesloten kas. Bekeken is

een verbeterd Venlo dek zonder luchtramen

en een boogkasdek met gehard glas.

Als alternatief voor de luchtramen zijn
diverse gevelventilatiesystemen bekeken, al

dan niet in combinatie met het gesloten kas

ventilatiesysteem. Het onderzoek heeft

geresulteerd in een Venlo dek met minder

lichtonderschepping en lagere kosten.

Energie-lndicatoren voor kassen

Het project Energie geîntegreerd ontwerpen

van tuinbouwkassen III, dat in 2004 is afge-

rond, leidt tot vier Energie-lndicatoren die

kunnen worden geTntegreerd in bestaande

en veelgebruikte rekenmethodieken voor de

draagconstructie van kassen (CASTA/Kassen-

bouw). Deze Energie-lndicatoren zijn licht-
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