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Inhoud presentatie

LED-licht, het zonnetje in huis

• Introductie

• Van voedselbos tot vertical farm

• LED-lampen van de grote merken en van Aldi/Ikea

• Golflengte, energie-inhoud, effect op planten

• Energieverhaal en voeden wereldbevolking

• Leslokaal experimenten (zaden, potgrond/substraat, potten, 
teeltsystemen, experimenten, licht meten)
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Doel van de presentatie

• Schetsen van ontwikkelingen in en rond plantaardige 
voedselproductie

• Uitdagingen voor het voeden van een groeiende 
wereldbevolking

• Voedsel produceren onder LED in het leslokaal

• Leslokaalexperimenten en -materialen



Planten worden belangrijker in de 

humane voeding



Biologisch en biologisch-

dynamisch



Zo natuurlijk mogelijk, CO2-

positief



BrightBox-Venlo, vertical farm, zo 

high-tech mogelijk



Plant in biologie-onderwijs

• Hoe belangrijk is dat in België? 

• Is er ruimte in het programma voor verandering?

• Is er vraag naar door leerlingen?

• Is er belangstelling voor vanuit onderwijspersoneel?

• Wat kun je doen in een leslokaal?



LED-lampen

Signify

Hortilux

Mechatronix



LED-lampen

• Energiezuinig

• Koel

• Monochromatisch licht

• Aan-uit, soms dimbaar, soms dimbaar per kleur

Uitdaging voor het onderwijs is om kwalitatief goede lampen te 
kunnen kopen. Gerenommeerde leveranciers leveren vaak niet 
aan particulieren of onderwijs. Growshops wel, maar zijn 
meestal duur en leveren onbetrouwbaar materiaal.



Dynamische lampen, dimbaar licht

Photo: Philips Lighting



Blauw        Groen (diep) Rood Verrood

Signaal voor strekking, 
Emerson enhancement effect

belangrijkste kleur voor

de fotosynthese

Reflectiedoor groen blad

dure kleur, beperkt effect

Huidmondjesopening,

fotosynthesis

Licht voor planten

UV

Kwaliteit, anthocyaan, vitamines 
en andere secundaire metabolieten, oriëntatie insecten 



‘Desktoop’ 

Studio Sybrandy, Amsterdam



Rekenen aan LED-lampen

• Gemiddelde omzetting van 1W geeft 2 micromol

• 192W is ongeveer 400 micromol

• Voor proeven gebruik je minimaal 150 micromol/m2/seconde

• Met 192W heb je genoeg voor 400/150=2,67m2

• Maar recht onder de lamp heb je meer licht dan aan de 
randen



Welke kleuren en hoeveel heb je 

ongeveer nodig?

• 150 micromol/m2 per seconde PAR-licht off iets meer is prima

• Je hebt 10-15% blauw (430-450 nm) licht nodig voor de 
opening van de huidmondjes

• De rest mag rood licht zijn (650-670 nm)

• Een veilige daglengte is 18 uur

Veel LED-licht is dus paars. Alternatief is wit-rood, waarbij wit 
een blauwe LED is met een fosforcoating en een blauwe piek bij 
445 nm.



Licht/straling meten

• Eenvoudige RGB-sensoren zijn te grof

• Luxmeter meet voor mensen, niet voor planten

• PAR-lichtmeter meet PAR-licht-totaal

• PAR-spectrometer meet per golflengte/kleur



Energie-efficientie

• 100% energie in fossiele brandstoffen

• 50% elektriciteit

• 25% LED-licht

• 1% drogestof in planten

Dus:

• Voeden van de wereldbevolking is een illusie

• Lokaal vers, gezond en veilig voedsel maken mogelijk



HAS Hogeschool klimaatcel



Lichtmeetwaarden (maximum) in een 

van de HAS-klimaatcellen met B-DR-

VR licht

Tablet blauw groen rood verrood wit PAR PAR+VR

1 27,99 0,56 143,01 64,96 171,56 236,52

2 54,02 0,92 145,70 53,49 200,64 254,13

3 31,35 0,60 136,34 57,94 168,30 226,24

4 43,00 0,85 145,99 51,77 189,85 241,62

5 52,30 0,89 142,91 59,57 196,09 255,67

6 52,71 0,89 145,67 56,53 199,27 255,80

7 37,11 0,69 137,00 2,44 174,80 177,24

8 38,56 0,76 170,27 2,50 209,59 212,09

gemiddelde waarden over 8 meetpunten



Waar komt groen licht ineens vandaan 

bij gebruik van blauwe en rode, 

monochromatische, LED-lampen?

Groen



Fotosynthese-absorptie-

spectrum op chlorofylniveau



Fotosynthese-absorptie-

spectrum op gewasniveau



Ikea kweekset



GrowWizzKid



Plantenvoeding, meststoffen, 

nutrienten

• Kan al in de potgrond zitten, vaak genoeg voor korte proeven

• Kan grotendeels in potgrond zitten, na 2 weken 1x per week 
bijmesten

• Vanaf start gebruiken bij steenwol, kleikorrels etc.



Zaden

• Welke plantensoorten zijn geschikt?

Kruiden

Bladgewassen

Radijs

• Waar koop je zaden

Tuincentra

Zaadhuizen:

-CN seeds

-De Bolster

-Vanderwalzaden

-Vreeken zaden



Potten



Potgrond en substraat



Temperatuur, luchtvochtigheid 

en CO2

• Diverse sensoren en dataloggers

• Voor temperatuur en luchtvochtigheid heeft Sensirion goede 
en betaalbare sensoren: Sensirion SHT31 Smart Gadget



Leslokaalexperimenten

• Licht

• Zaadkieming

• Grond/substraat

• Meststoffen

• Zouteffecten



Time lapse opnamen

33


