
Van der Hoorn Orchideeën 

Klimaat beter in de hand in kas zonder gas

Maurice van der Hoorn uit Ter Aar kweekt Phalaenopsis in een kas van 15.000 m2. Een warmte-
pomp, een convectiesysteem en zes bronnen van 100 meter diep zorgen voor de benodigde 
 verwarming én koeling. Er komt aan de teelt van de orchidee geen kuub gas meer te pas.

Als de kwaliteit van de plant goed is, blijft Phalaenopsis een 

lucratieve teelt, is de overtuiging van Maurice van der Hoorn. 

De teelt vereist een constante temperatuur en dus verwarming 

én koeling. “In de zomer blaas je warmte de buitenlucht in. 

En in de winter moet je gigantisch stoken. Dat zat me beslist niet 

lekker. Ik koos voor een warmtepomp in mijn nieuwe kas en 

schrapte een gasaansluiting uit de offertes.”

Nieuwe kas zonder gas
In veel opzichten is de kas gangbaar. Hét grote verschil is te zien 

in het ‘ketelhuis’, waar nooit een brander aanslaat. De kas is niet 

aangesloten op het gasnet. Van der Hoorn was de eerste tuinder 

die deze stap zette, juist bij een energie-intensieve teelt als de 

Phalaenopsis. “Technische installateurs gaven aan dat mijn teelt 

zonder gas kan dankzij een warmtepomp en een convectie-

systeem. Dat gaf de doorslag.”
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’s Zomers vereist de orchidee koeling. Daar zorgt koel water voor. 

Het wordt op drie plaatsen uit een watervoerende grondlaag 

gepompt op honderd meter diepte. Het water onttrekt warmte 

aan de kas en gaat verwarmd op drie andere plaatsen de grond 

in. Met dit water is in de winter de kas op te warmen, dankzij de 

warmtepomp en het convectiesysteem.

Luchtkanalen
De warmtepomp krijgt het water maximaal op 50 graden. 

De uitdaging is om met de warmtewisselaar en het convectie-

systeem deze (laagwaardige) warmte optimaal te benutten. 

In de kas liggen lange luchtkanalen, afgedekt met roosters. 

In de luchtkanalen liggen waterbuizen zodat ze veel warmte of 

kou af kunnen geven. Ventilatoren ‘trekken’ een luchtstroom door 

de roosters langs de waterbuizen. Vervolgens blazen ze de lucht 

uit het kanaal onder de planten, die in bakken op een meter 
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Van der Hoorn bouwde de eerste kas zonder aansluiting op  

het gasnet. Een warmtepomp met een convectiesysteem zorgt 

voor de verwarming en de koeling. Het benodigde warme en 

koude water wordt opgeslagen in watervoerende zandlagen  

of aquifers op 100 meter diepte. Voor dit initiatief ontving hij 

de Aanmoedigingsprijs 2008 van de Nationale Tuinbouw 

Ondernemersprijs. Enkele andere tuinders bouwden inmiddels 

ook het kasconcept van Van der Hoorn.

hoogte staan. “Zo krijgen we het klimaat in de kas steeds beter in 

de hand en kunnen we jaarrond telen”, vertelt Van der Hoorn.

Het idee van de kas zonder gas kon op scepsis rekenen bij 

 colle ga’s. “Ook voor installateurs was het allemaal nieuw, we 

konden nergens afkijken”, aldus Van der Hoorn. Toch was het 

een bewuste stap. In de oude kassen, met een oppervlakte van 

6.500 m2, verstookte hij ongeveer 400.000 kuub gas per jaar. 

“Nu is dat nul. Ik verbruik door de warmtepomp en de ventila-

toren wel veel elektriciteit: jaarlijks 3,5 miljoen kWh. Per saldo lag 

het energieverbruik 40 procent lager in 2008. Voor 2009 is het 

streven 50%. De ingekochte elektriciteit is groen. De kas is dus 

klimaat neutraal.”

Snellere groei, steviger plant
De nieuwe, hoge kas heeft een goothoogte van zes meter en een 

nokhoogte van 9,5 meter. De luchtramen kúnnen open en dat 

gebeurt af en toe ook. De ventilatoren zorgen voor een continue 

luchtstroom in de kas. Dit stimuleert de groei: de bladlengte 

neemt toe en er groeit meer blad per plant. Ook is de teeltduur 

van de multiflower Phalaenopsis te verkorten. Van der Hoorn 

gaat voor kwaliteit: “Dat wordt voor de klok betaald. Een product 

dat netjes oogt, mooi vertakt is met twee of drie takken en lang 

houdbaar is, daar ga ik voor.”

Het Programma Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma 

voor aanzienlijke vermindering van CO2-emissie en sterk verminderde 

afhankelijkheid van fossiele energie voor de glastuinbouw in 2020. 

Kas als Energiebron is een door vele partijen gedragen en ondersteund 

co-innovatieprogramma. Het Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht 

Nederland en het ministerie van LNV zijn initiatiefnemers, trekkers en 

financiers van het Programma Kas als Energiebron. 

Kas als Energiebron heeft een eigen Platform binnen het landelijke 

 programma EnergieTransitie.

www.kasalsenergiebron.nl

www.energiek2020.nl 

www.creatieve-energie.nl


