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Naar een autonome kas: kansen en 
uitdagingen

Netwerk- en kennisdag AGROS, Lelystad

Anja Dieleman, 31 mei 2022

 Rentabiliteit

 Energie

 Arbeid

 Emissie van water en nutriënten

 Gewasgezondheid

 Duurzaamheid

 Productkwaliteit en gezondheid

Huidige energiecrises en COVID-19 
versterken deze uitdagingen

Uitdagingen in de glastuinbouw
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Snelle ontwikkelingen in automatisering, AI, etc.
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Volgende stap: kunstmatige intelligentie in de 
glastuinbouw: naar een autonome kas
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 Begrip “autonoom telen”

 AGROS: Kas aansturen via intelligente
algoritmes op basis van een objectieve
doelfunctie.

 Gewas staat centraal, klimaat is een
hulpmiddel. 

 Daarnaast: gewasbescherming en 
automatisering

Autonoom telen
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AGROS “Naar een autonome kas”

6

5

6



30-5-2022

4

Stappen naar een autonome kas - AGROS
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Begrip van fysiologie 
van het gewas

Modellen voor kasklimaat 
en gewasgroei

Intelligente algoritmesSensoren
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Setpoints
Gerealiseerd klimaat

Kasklimaat

Uitdaging: welke data nodig voor aansturing?

Bladplukken
Vruchtsnoei
Oogst (FW)
Doelstelling LAI
Momenten van oogst

Gewasmanagement

Gewas

Lichtonderschepping
Aantal nieuwe bladeren
Uitgroeiduur
Aantal geoogste vruchten
Oogst (gewicht)
Gemiddeld vruchtgewicht
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Data voor signalering

Weeggoten
Matwatergehalte
Gewicht gewas
Wateropname
Verdamping
Sapstroom

Waterbalans

PAR op 3 hoogtes

Kasklimaat

Temperatuur substraat
EC
Watergehalte

Wortelzone

Gewas

Gewastemperatuur
Gewasarchitectuur
Stengeldiameter
Stengelstrekking
Vruchtgroei en grootte
Fotosynthese
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Uitdaging: vervanging van handmatige metingen

 Nu nog weinig plantsensoren in 
gebruik in de kas

 Gewasstatus wordt voornamelijk
handmatig gemeten (bladafsplitsing, 
uitgroeiduur, etc.)

 Foutgevoelig, subjectief, 
arbeidsintensief

 Bij voorkeur vervangen door sensoren
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Detectie bladafsplitsing lastig:

 Definitie nieuw blad

 Complexe beelden (groen)

 Occlusie

Eerst hybride systeem:

 Handmatig labels hangen

 Beeldverwerking trainen

Beeldverwerking
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Detectie bladafsplitsing lastig:

 Definitie nieuw blad

 Complexe beelden (groen)

 Occlusie

Eerst hybride systeem:

 Handmatig labels hangen

 Beeldverwerking trainen

Beeldverwerking
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Uitdaging: Intelligente algoritmes

 Virtual greenhouse twin:

• Belichting

• Schermen

• Verwarming

• Productie

 Wat hadden we beter kunnen doen (verleden)?

 Wat kunnen we beter doen (toekomst)?

 Reinforcement learning: trainen om kas 
autonoom aan te kunnen sturen
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Vervolg: Integratie van alle subsystemen
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Crop 

Schermen

Verwarming

CO2 
dosering

Substraat

Fertigatie

Ventilatie

Belichting

 Autonoom telen is een onduidelijk begrip, toelichting nodig

 Wij werken aan de ontwikkeling van een autonome kas –
teeltsturing op basis van gewas, op basis van doelfunctie

 Om acceptatie mogelijk te maken: tussenstappen (sensoren, 
adviessysteem, vervanging handmatige metingen, etc.)

 Wat is er nodig vanuit de sector?

Conclusies
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Bedankt voor de 
aandacht
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Vragen?
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