
Licht met meerwaarde
Philips GreenPower LED interlighting module 
Licht tussen het gewas
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Licht brengt leven. Om de zon een handje te helpen en de 
gewassen te ondersteunen in de donkere maanden, belichten we nog eens extra  
met lampen boven de planten. Een plek die voor de hand lijkt te liggen.  
Dat is immers waar de natuurlijke lichtinval vandaan komt. De kwaliteit,  
de intensiteit en de efficiency van het licht zijn in de loop der jaren verbeterd.  
Maar de positie van de belichting is nauwelijks gewijzigd.

De positie 
van belichting

Goede lichtverdeling
Het doel bij belichten is een goede lichtverdeling en hulp bij warmteverdeling in het gehele 
gewas. Tot op heden is er voornamelijk gefocust om licht uniform op een horizontaal vlak 
te realiseren, maar dit kan veel beter als ook de verticale richting niet vergeten wordt. Met 
name opgaande gewassen zoals tomaat, komkommer, maar ook een gewas als roos kan hier 
zeker baat bij hebben op de donkere plekken in het gewas.
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Interlighting
Eén of twee rijen

Toplighting

32



www.philips.com/hortiwww.philips.com/horti

Een nieuw 
tijdperk

Met de GreenPower LED interlighting module van Philips is het mogelijk om tussen de planten te belichten. Zonder  
overtollige warmteafgifte. Dat heeft grote voordelen: alle planten kunnen belicht worden op de plaatsen waar ze er het 
meeste baat bij hebben. De resultaten mogen er zijn. Het is gebleken uit diverse proeven, waarbij de GreenPower LED 
interlighting module gecombineerd wordt met HID topbelichting, dat gewasproducties veel hoger en efficiënter worden. 
Het aangeboden licht kan namelijk efficiënter omgezet worden in suikers, de bouwstoffen van de plant.

We maken nu dus de stap naar de best mogelijke situatie voor het gewas: verbeterde controle over de positie van het licht, 
de intensiteit van het licht en meer controle over de temperatuur in de kassen. Hierdoor hoeft u minder te ventileren en 
heeft u meer grip op het CO2-niveau. Dit zorgt uiteindelijk voor meer controle op het groeiproces van het gewas.

Winnende combinatie
Door GreenPower LED interlighting modules toe te voegen aan HID topbelichting, ontstaat een flexibel 
belichtingssysteem waarmee het gewas optimaal te sturen is. Gedurende het teeltseizoen kan de kweker zelf 
bepalen op welke manier hij licht gebruikt om optimaal in te spelen op bijvoorbeeld de gesteldheid van het gewas, de 
klimaatcondities en de plantbelasting. 

Juist de combinatie van de GreenPower LED interlighting module en HID biedt naast forse energiebesparingen, veel 
meer controle over het groeiproces. En dat is een win-win-situatie: goed voor het milieu, goed voor de productiekosten 
en goed voor het gewas.

Stel nu eens dat alle beperkingen wegvallen. Stel dat u licht daar kunt installeren waar dat  
het meeste effect sorteert. Dat kan nu.
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Light and more
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Wie met Philips in zee gaat, krijgt veel meer dan alleen een product. Dankzij 
onze studies van licht en gewassen hebben we nu een verbeterd lichtrecept 
op basis van GreenPower LED interlighting modules in combinatie met HID 
topbelichting. Dat stelt ons in staat iedere kweker een licht oplossing op maat te 
bieden. Met juist die samenstelling van licht waar de gewassen optimaal gebruik 
van maken. En dat niet alleen. Philips neemt u werk uit handen in de vorm van 
ondersteuning in de subsidieaanvraag, nazorg in de vorm van antwoorden op 
technische en plantkundige vragen en hulp bij problemen met de installaties. Dat 
doen we natuurlijk niet alleen. We werken hierbij samen met gerenommeerde 
partners met specialistische ervaring.

Maar boven alles biedt Philips kennis en ondersteuning. Onze plantfysiologen en applicatie-
specialisten kennen de beste aanpak van uw specifieke situatie en elk gewas krijgt een eigen 
en uniek lichtrecept. Lichtspectrum, lichtsterkte en lichtverdeling worden bepaald door één 
van onze plantfysiologen samen met lichtspecialisten. Een applicatiespecialist zorgt dat deze 
belichting niet alleen op maat is voor de planten, maar ook wordt toegepast op een manier die 
past bij uw kas en bedrijfsprocessen. Het resultaat? Het gewas krijgt niet alleen licht waar ze  
dat nodig heeft, het gewas doet er ook nog eens meer mee. Dat leidt tot meer controle over 
de omstandigheden en het groeiproces, betere resultaten en meer opbrengst. De inzet van 
Philips betekent een zorg minder en de garantie van een uitgebalanceerde en op maat gesneden 
benadering van uw bedrijf en uw gewas.

Philips GreenPower LED 

interlighting module

Philips GreenPower LED 

toplighting

   Licht 
en meer
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Van Nature / Jami VOF
Jami was de eerste kwekerij in Nederland die startte 
te kweken met behulp van Philips GreenPower LED 
interlighting. Michel Zwinkels en zijn partners Arjan en 
Andy de Jong telen Komeett. Michel:  “Wij kennen deze 
variëteit door en door, dus we weten wat we kunnen 
verwachten en hoe we moeten sturen. We zijn erg blij 
met de totale productie van Komeett. Gelukkig kunnen 
we bevestigen dat Komeett goed reageert op groeilicht.” 
Om de productie te verhogen, het seizoen te verlengen 
en tevens de temperatuur in de kas op het gewenste 
niveau te handhaven gedurende het langere seizoen, 
kozen Van Nature en Jami voor een hybride oplossing: 
een dubbele lijn GreenPower LED interlightingmodules 
(110 μmol per m²) in combinatie met conventionele 
HID (SON-T)-verlichting (105 μmol per m²). Jami heeft 
nu belichting geïnstalleerd op 3 ha, de helft van de totale 
teeltoppervlakte.

Kwekerij Wim Peters
Kwekerij Wim Peters uit Someren is gespecialiseerd in 
het kweken van de Roma Vine pruimtomaat en Tasty Tom 
cocktailtomaten. Mede dankzij de nieuwe installatie kan 
eigenaar Wim Peters nu het hele jaar rond tomaten van 
topkwaliteit kweken. De oogst wordt verhandeld door 
ZON fruit & vegetables uit Venlo. ‘De LED-verlichting biedt 
ons flexibiliteit en constante kwaliteit’, legt Peters uit. ‘Dat is 
vooral tijdens de wintermaanden essentieel.’
Door de inzet van de LED-oplossingen van Philips behoort 
de noodzaak tot import in de winter binnenkort tot de 
verleden tijd. ‘We kunnen groei het hele jaar door perfect 
controleren dankzij het hybride belichtingssysteem.’
Dit systeem bestaat uit een combinatie van HID-belichting, 
uitgerust met Philips GreenPower 600 W lampen, en Philips 
GreenPower LED interlighting. De HID-lampen leveren licht 
en warmte en de LED-modules voorzien de tomaten van 
precies gecontroleerde en zeer efficiënte tussenbelichting.

Uman Greenhouse Complex
We werken sinds 2008 samen met Philips. In 
dat jaar installeerde Philips het GreenPower/
Vision 1000 W systeem in onze nieuwe kas. Deze 
moderne HID-installatie bracht ons meteen een 
productievermeerdering van vijfentwintig procent. 
We werken inmiddels ook met de GreenPower LED 
interlighting module. Hiervan verwachten we een 
meerproductie van nog eens vijftien procent. Dankzij die 
uitstekende cijfers komt de terugverdientijd voor ons op 
ongeveer tweeënhalf jaar. Vergeleken met de traditionele 
manier van belichten zijn de LED-oplossingen van Philips 
zeer energiezuinig. Ook dat zal op termijn een positieve 
invloed hebben op onze productiekosten. Daar zijn we 
vanzelfsprekend bijzonder blij mee.

Alfred Pedersen & Søn ApS
Alfred Pedersen & Søn ApS is de grootste 
tomatenkweker van Denemarken. De belangrijkste 
afnemer van de kweker is de Deense retail.  
In februari 2013 installeerde het bedrijf samen  
met Philips een hybride systeem dat het bestaande  
HID-systeem combineert met de nieuwe Philips 
GreenPower LED interlighting modules. 

Het gemiddelde daglichtniveau van de winters in 
Denemarken is onvoldoende om smakelijke tomaten als 
Piccolo’s te kweken. Daarom is er aanvullend berlichting 
nodig tijdens deze periode.

In de praktijk bewezen

“De productie van Komeett is 
heel goed, met een constant 
gemiddelde van ongeveer 160 gram 
vruchtgewicht.” 
 
Michel Zwinkels, Jami

“Het is een perfecte combinatie om 
met maximale controle de ideale 
omstandigheden voor de planten te 
creëren.” 
 
Wim Peters, Kwekerij Wim Peters

“Positieve invloed op onze 
productiekosten” 
 
Nikolay Gordiy, General Director van het  

Uman Greenhouse Complex in Oekraïne

“Al binnen twee weken na ingebruikname 
van de LED’s zagen we de productie 
toenemen. Twee vruchten per tros 
meer, snellere rijping en een hoger 
vruchtgewicht” 
 
Mads Pedersen, Alfred Pedersen & Søn ApS
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De GreenPower LED interlighting module is de ideale, energie 
zuinige oplossing voor belichting tussen het gewas. De GreenPower 
LED interlighting modules geven nauwelijks warmte af en behoeven 
daarom geen actieve koeling. Ze zijn eenvoudig te installeren in elke 
nieuwe of bestaande kas. De GreenPower LED interlighting modules 
hebben LED’s aan beide zijden. Daarmee kunnen ze dus twee 
rijen planten tegelijkertijd belichten. Afhankelijk van het gewenste 
lichtniveau kunnen één, twee of meerdere modules boven elkaar 
geplaatst worden.

Philips boekt inmiddels niet alleen successen met tomaten, ook 
kwekers van komkommers, paprika’s en rozen kunnen we verder 
helpen met de GreenPower LED interlighting module. Deze 
gewassen hebben ook baat bij slimmer gebruik van lichtverdeling, 
kleur en warmte-eigenschappen en efficiënte LED-belichting. In 
combinatie met de nieuwe Philips MASTER GreenPower plus 
1000 W gedijen de gewassen bijzonder goed en overtreft de 
meerproductie de verwachting.

De resultaten bewijzen het: de GreenPower LED interlighting 
module heeft ook uw bedrijf veel te bieden. Nieuwsgierig geworden 
wat de GreenPower LED interlighting module kan betekenen voor 
u?  Wij komen graag de mogelijkheden op uw bedrijf bekijken. Neem 
voor een vrijblijvend gesprek eens contact op met één van onze 
medewerkers.
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Afmetingen Philips GreenPower LED interlighting module
Product Afmetingen (in mm) Bestelcode

Lengte Breedte Hoogte 1 Hoogte 2 12nc

GreenPower LED interlighting module DR/B 2473 48 76 33.8 9290 008 70106

GreenPower LED interlighting module mounting bracket 89 50 140 9290 008 80406

Lamp type Foton flux Levens- 

duur

Foton flux behoud  

bij omgevings- 

temperatuur 25 ºC

IP-

classificatie 

Energie-

verbruik

[µmol/s] uren W

GreenPower LED interlighting module deep red/blue                     220  25,000                                   90% IP66 105

Specificaties Philips GreenPower LED interlighting module

* Waarden voor levensduur en foton flux behoud gelden bij een omgevingstemperatuur van 25 ºC.

De nieuw generatie
Philips GreenPower LED 
interlighting module
Philips houdt zich al jarenlang bezig met de ontwikkeling van innovatieve, efficiënte en betrouwbare belich-
ting voor de tuinbouw. In het verlengde hiervan presenteren we nu ons LED-tussenbelichtingsconcept: de 
Philips GreenPower LED interlighting module, speciaal ontworpen voor tussenbelichting.

Montagebeugel 
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Voor enkellijns installatie

Voor dubbellijns installatie



Meer dan een product, 
het is een oplossing

De nieuwe GreenPower LED toplighting van Philips biedt alle bewezen voordelen van  
LED-technologie en – als volledige oplossing – nog veel meer. 

• Snelle en eenvoudige installatie;
• Ondersteuning en advies van technische experts;
• Advies over de juiste belichtingsstrategie voor ieder gewas en bedrijf.

Voor meer informatie over LED-oplossingen van Philips voor de glastuinbouw kunt u onze website bezoeken:
www.philips.com/horti

Stuur ons een e-mail:
horti.info@philips.com

of tweet ons:
@PhilipsHorti
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