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   “Themabijeenkomst Homogeen Kasklimaat” 
 

Resultaten TNO technologieclusters Homogeen kasklimaat 

 

Discussie over vervolg 

 

Dinsdag 6 oktober,  14.00-17.00u, vd Valk Hoorn  

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  
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Programma 

 

14.00-14.15 Opening 

14.15-14.45 Presentatie TNO (Bas Knoll) resultaten van de 5 TC’s 

14.45-15.30 Discussie ronde 1 “Droombeeld kasklimaat” 

 

15.30-16.00 Koffiepauze 

 

16.00-16.15 Presentatie TNO (Egon Janssen): mogelijkheden voor een 

platform voor gezamenlijke en structurele klimaat innovaties voor de 

tuinbouwsector 

 

 16.15-16.45 Discussie ronde 2 “Gezamenlijk platform” 

16.45-17.00 Conclusies en afspraken 

17.00 Borrel 
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Loopt van 2011-2015 

 

Doel: stimuleren Agribusiness in NHN 

 

Aanpak 

a) Clusterprojecten  5 bedrijven, diepgang 

b) Themabijeenkomsten  groep, informerend  

 

www.agrivizier.nl  
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TNO bouwt in allerlei projecten kennis op i.s.m. bedrijven 

TNO heeft MKB kennisoverdrachtprogramma opgezet 

Doel: laagdrempelig toegang geven tot kennis,  

      bedrijven aanzetten tot innovatie 

Aanpak: 

a) 5 bedrijven nemen deel aan cluster, 2000 EUR eigen bijdrage, TNO 

brengt 40.000 EUR in 

b) Gezamenlijk vaststellen welke ontwikkelingen kansrijk zijn 

c) Brede kennisoverdracht   
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Technologiecluster TNO 
www.tno.nl/mkb 

http://www.tno.nl/mkb
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Onderzoeksresultaten van de 5 Technologie Clusters 

Homogeen Kasklimaat,  

Optimaal Ventileren,  

Efficiënt Drogen,  

Beter Schermen 

Laag Thermisch Verwarmen 

 

Ontwikkelagenda voor vervolg 

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  

 

Presentatie Bas Knoll 
 



© 2014 GreenPort NHN, All rights reserved © 2014 GreenPort NHN, All rights reserved 

 

 

Opdelen in 3 groepen 

45 minuten 

Als groep kies je een gewas  

Opdrachtomschrijving wordt uitgedeeld 

Plenaire terugkoppeling (voor de pauze) 
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“Droombeeld Kasklimaat” 
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Collectief onderzoek / ontwikkeling binnen TNO 

Voorbeeld CASTA 

Voorbeeld IPC aanvraag Hortivation 

Stimulering innovaties 

Conclusie 
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Collectief onderzoek en ontwikkeling 
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Hortivation en TNO hebben een lange ervaring m.b.t. 

collectief onderzoek en ontwikkeling van rekenmodellen: 

Kassenbouwers     CASTA 

Kasdek leveranciers    GlazenStad 

Luchtmechaniek leveranciers   Kasvent  

 

Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

Uitzetten enquête met (collectieve) ontwikkelwensen 

Prioritering i.o.m. bestuur Hortivation en werkgroepen 

Ontwikkelen generieke ontwerpmodellen door TNO en werkgroepen 

Opleveren definitieve modellen aan gebruikersgroep 
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In 1970 grote schade door zware stormen 

Overheid liet nieuwe bouwaanvragen toetsen door TNO 

Kassenbouwers hadden behoefte zelf toetsing te doen 

In 1980 eerste CASTA module: kolom 

Sindsdien doorontwikkeld en 50 gebruikers 

Jaarlijks worden nieuwe modules ontwikkeld 
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Voorbeeld CASTA - Historie 
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Rekenmodel: Kennis vastgelegd in 

systeem te gebruiken door bedrijven 
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Voorbeeld CASTA - 
Servicerail 
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TNO en STOREKA hebben naar tevredenheid van 

deelnemers en RVO twee IPC projecten uitgevoerd, IPC1.0 

(2010) en IPC2.0 (2012) 

De werkwijze was als volgt: 

Enquêteresultaten bundelen met collectief belang 

Intekenen belanghebbende bedrijven (max 20) 

Aanvragen subsidie, bedrijven ontvangen subsidie 

Offerte TNO:  Subsidie bedrag / Optioneel externe kosten 

Gezamenlijk kennis bundelen/ontwikkelen/vastleggen 

Ontwerp modellen komen beschikbaar 

Kostprijs ontwerpmodel worden afgeboekt van “IPC budget”  

Heeft geleid tot nieuwe CASTA modules (oa Servicerail) 
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Laagdrempelige financiering voor nieuwe collectieve 

onderwerpen die voortkomen uit de onlangs gehouden 

enquêtes 

Samenwerking stimuleren in de sector 

Het verbreden en verdiepen van kennis (pre-concurrentieel) 

Verbeteren van kasontwerp buitenland 

Planning, begroting, personeel TNO  

Past in visie Hortivation:  kennismanagement, rol TNO 
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Voorbeeld IPC Hortivation 
Aanvraag 8 oktober 2015 

 



 

Ambitie: In 2020 is Nederland een wereldwijd gerespecteerd leverancier van Integrated Growing Systems (componenten en service) 
afgestemd op markt en klimaat. 

kassenbouwers kasdekleveranciers
Leveranciers 

installatie en luchting
Leveranciers 
mechanisatie

Veranderende eisen op de 
internationale markt

Doelgroep
----

activiteit
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Nieuwe oplossingen voor 
buitenlandse markten 
(productontwikkeling)

Integratie van 
deelsystemen tot 

totaalconcepten (SIOM)

· Verzamelen wind-, 
sneeuw en aardbeving 
eisen en toegankelijk 
maken

· Update EN 13031-1

· Kasdetaillering voor 
internationale markt

· Kas met buitenscherm
· Schermhal met 

beweegbaar of vast 
doek

· Beslissingsondersteuning tbv ontwikkelen en vermarkten nieuwe totaalconcepten
· Inventariseren bestaande deelmodellen en vaststellen strategie
· Bouwen beslissingondersteunend model en validatie
· Overdragen van kennis naar deelnemende bedrijven

· Implementatie 
Europese  
aluminiumnorm

· Ontwerpmodule 
hemelwaterafvoer, ivm 
klimaatverandering en 
buitenlandse markt

· Buitenlandse normen 
toevoegen aan model 

· Kasdek detaillering 
voor internationale 
markt

· Integratie van PV 
panelen op kasdek

· Kasdekken met 
afwijkende vormen

· Inventariseren en 
bundelen behoefte aan 
luchting op 
internationale markt

· Nieuwe 
luchtingsconcepten 
voor buitenlandse 
markt

· Nieuwe 
luchtraamdetaillering 
voor buitenlandse 
markt

· Inventariseren en 
bundelen behoefte aan 
mechanisatie op 
internationale markt

· Bundelen identificeren 
en invullen witte 
vlekken mbt 
regelgeving (oa 
veiligheid)

· Standaarden opstellen 
voor mechanisatie

· Ontwikkelen van 
mechanisatie 
oplossingen voor 
buitenlandse markt

Collectief KAS Collectief DEK
Collectief 

INSTALLATIE
Collectief 

MECHANISATIE

Collectief INTEGRATIE
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Soorten innovatieprojecten 

Regelingen 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  
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Stimulering innovaties 
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Product- of procesinnovatie 

Voorbeelden: nieuwe drogingstechniek, verbetering productielijn 

Concurrentiele ontwikkeling  Voorsprong bereiken op concurrentie 

Doordat kassen steeds ingewikkelder worden zijn hiervoor wel 

meerdere bedrijven uit de keten voor nodig 

Sectorbreed innovatieproject 

Voorbeeld: module hemelwaterafvoer in CASTA,  

Belemmeringen wegnemen waar iedereen tegenaan loopt 

Zorgen voor een “level playing field”  

Positie van Nederlandse sector verbeteren 
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Call TKI Tuinbouw (jaarlijks in mei/sept) 

Project moet aansluiten bij innovatieagenda 

Bedrijven in de lead, uitvoering door kennisinstelling en eventueel 

gedeelte in kind 

Ca 50% private inbreng, bijvoorbeeld 50 TKI – 25 cash – 25 in kind 

 

http://topsectortu.nl/nl/tki-tuinbouw  
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TKI Urban Energy 

Subsidieregeling voor: 

Integratie PV in gebouwde omgeving 

Energie regelsystemen en -diensten 

Proefprojecten die duurzame energie opleveren 

2 calls per jaar: mei en september 

Lopende projecten: OPV2B, Easyclean  

 

www.ideego.nl  
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Andere TKI’s  

 

http://www.ideego.nl/
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Regeling uitgevoerd door RVO, gericht op topsectoren 

Gecombineerde tender (Rijk/provincies/topsectoren) 

Ieder bedrijf mag 1 aanvraag doen 

Staat los van WBSO 

Verschillende instrumenten 

Vouchers (7,5 kEUR, 50% eigen bijdrage), eenvoudige aanvraag, 

stapelen mag (interessant voor preconcurrentiële projecten)  

Haalbaarheidsstudie ( 50 kEUR, 40%) 

R&D samenwerking ( 200 kEUR, 30%) 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-mit  
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TNO MKB Kennisoverdracht, drie instrumenten:  

Technologiecluster (5 bedrijven leggen ieder 2 kEUR in, TNO 40 Keur) 

Branche Innovatie agenda (branche legt 20 kEUR in, TNO 60 kEUR) 

Challenge (branche/ondernemer brengt 5 kEUR in, TNO 20 kEUR) 

 

https://www.tno.nl/nl/samenwerken/tno-en-het-

mkb/kennisoverdracht/  
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Twee mogelijkheden in H2020 programma: 

SME programma:  

Bedoeld voor MKB, om innovatie te stimuleren 

Twee trappen: eerst haalbaarheidsstudie aanvragen, budget 50 kEUR. 

Daarna ontwikkelproject ~1-2 MEUR 

Reguliere H2020 onderzoeksprojecten 

Beperkt aantal programma’s niet specifiek voor glastuinbouw, wel voor 

energie, water, geothermie, etc 

Ingewikkelde aanvraag, kennisinstellingen zijn hier op ingesteld. 

Voorstellen scoren beter naarmate meer MKB meedoet 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument  
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H2020 
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Is een Europese subsidie die regionaal wordt uitgezet 

Is 1 april 2015 geopend, aanvraag NHN is ingediend 

Nederland ingedeeld in vier landsdelen 

Focus op innovatie, CO2 reductie en valorisatie (project moet 

leiden tot extra bedrijvigheid) 

Een aantal sub-potjes, bijvoorbeeld “Fieldlabs” 

Vrij bureaucratisch en lange aanvraagprocedure 

Subsidie tot 50%, ook over pilots ed, projectgrootte 0,5- 4 mEUR 

 

http://www.kansenvoorwest2.nl/nl/  
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Lijkt op EFRO, maar dan gericht op grensgebieden Nederland-

Belgie-Engeland of Nederland-Duitsland 

Zo mogelijk nog ingewikkelder dan EFRO 

Noordzee (Frankrijk Belgie Nederland Engeland): 

http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/key-information/nl  

 

Duitsland Nederland: 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/home/  
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Concurrentieel: 

Stel vast welke ontwikkeling je als bedrijf wilt inzetten, en vind daar de 

juiste bedrijven bij. Schakel kennisinstelling naar behoefte in voor inhoud (of 

aanvraag subsidie) 

 

Pre-concurrentieel  

Ga na welke innovatiebelemmeringen er zijn 

Of dat iedereen het wiel aan het uitvinden is en met een ander wiel komt… 

Maak dit bespreekbaar met een branche of eventueel kennisinstelling 

Maak een gezamenlijk innovatieplan, zoals gebeurt met bijv. CASTA of IPC 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  

van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  

 

Conclusie 
 



© 2014 GreenPort NHN, All rights reserved © 2014 GreenPort NHN, All rights reserved 

 

 

Een homogeen kasklimaat is belangrijk om “op de grens te 

kunnen telen” 

De installaties zoals scherming / ventilatie / ontvochtiging / 

buitenluchtaanzuiging / etc hebben diverse effecten op de 

werkelijke homogeniteit 

Een gezamenlijk project (bijv. IPC) kan gebruikt worden om 

kennis op dit punt te bundelen en te verspreiden 

Rol tuinders: delen ervaringen en verbeteren proces 

Rol toeleveranciers: ontwikkelen nieuwe producten die 

energiebesparing combineren met homogeen kasklimaat 
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Opdelen in dezelfde 3 groepen 

 

30 minuten 

 

Discussie  

“Hoe kunnen we het Droombeeld kasklimaat bereiken” 

 

Plenaire terugkoppeling (voor de borrel) 

 

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun  
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Discussieronde 2 
“Gezamenlijk Platform” 
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