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Kas als duurzame
ingrediëntenfabriek

Een goed voorbeeld van de potentie van de 
kas als ingrediëntenfabriek is stevia. Deze 
laagcalorische, intensieve zoetstof wordt 
geïsoleerd uit het blad van de steviaplant. 
Dat bevat een palet van componenten, de 
steviolglycosiden, die samen een bepaald 
smaakpro!el opleveren. A"ankelijk van   
dit pro!el kan de smaak heel zoet zijn,  
maar ook bitter of gepaard gaan met een 
ongewenste bijsmaak, zoals dropsmaak. 
Door veredeling en teeltsturing zijn de 
gehalten en de verhoudingen van de  
verschillende steviolglycosiden te opti   -
ma liseren. Zo is te sturen hoe zoet de  
stevia smaakt en is wellicht in de toe -  
komst stevia zonder dropsmaak te telen. 
Planten leveren een lange lijst van geur- en 
smaaksto#en, kleursto#en, smaakverster-
kers, antimicrobiële sto#en, voedingsvezels, 
en bioactieve componenten. Plantensto#en 
verenigen vaak verschillende functiona-
liteiten, zoals de antioxidant  lycopeen uit 
tomaat die een rode kleur gee$. Sommige 
inhoudssto#en werken gezondheidsbevor-
derend. Planten maken deze enorme 
 verscheidenheid aan inhoudssto#en om 
zich te beschermen tegen uv-licht, vraat, 

Inspiratie voor innovatie 
Onder de noemer Cashen met een kas – 
Sturen van planten voor aantrekkelijke 
ingrediënten houdt Wageningen UR op  
25 juni een innovatiemiddag in Bleiswijk. 
Planten bevatten hoogwaardige, natuurlijke 
ingrediënten. De aanmaak daarvan is te 
sturen met veredeling en duurzame teelt. 
Welke innovatiemogelijkheden biedt dat? 
Veelbelovende toepassingen komen aan 
bod. Met onder andere Jos Tholen van  
Bayer CropScience Vegetable Seeds en 
Leon Mur van het Kenniscentrum Planten-
stoffen. Aanmelden kan onder ‘Agenda’ via 
www.wageningenur.nl/glastuinbouw.

Geen organisme is rijker aan natuurlijke voedselingrediënten 
dan de plant. De kas is een gecontroleerde en duurzame 
 productieomgeving om die rijkdom te sturen en te exploiteren. 
Dankzij verbeterde technieken in veredeling, teelt, analyse en 
extractie is de sturing en efficiëntie sterk verbeterd. Dat kan  
de komende jaren veel meer voedselinnovaties opleveren.  

Innoveren met ingrediënten van kasgeteelde planten

fen te sturen. Steeds nauwkeuriger is 
bekend wat het e#ect is van variabelen als 
lichthoeveelheid en lichtkleur, daglengte, 
temperatuur, watergi$ en plantenvoeding.  
Toediening van uv-licht bijvoorbeeld ver-
hoogt in veel planten het %avonoïden- 
gehalte en met de juiste ledverlichting  
kan het gehalte aan vitamine C in tomaten  
worden verdubbeld. Aanpassing van dag-
lengte en plantenvoeding kan de gehalten 
steviol glycosiden in stevia verhogen en de 
verhouding tussen de verschillende steviol-
glycosiden beïnvloeden. 
Ook de e&ciëntie is sterk verbeterd door  
in een kas te telen, met dus een hogere 
opbrengst per oppervlakte-eenheid. Bij  

schimmels en bacteriën. Ook produceren  
ze sto#en om hun bestuivers te lokken of 
hun fruit lekker en aantrekkelijk te maken, 
zodat het zaad wordt verspreid. 

Techniek sterk verbeterd
Doordat technieken voor veredeling, teelt, 
analyse en extractie de laatste jaren een  
enorme vlucht hebben genomen, is het veel 
gemakkelijker om gericht te innoveren met 
natuurlijke ingrediënten en grondsto#en uit 
in de kas geteelde planten. Veredeling gaat 
veel sneller dankzij DNA-sequencingtech-
nieken, waarmee binnen enkele weken het 
DNA van een honderdtal rassen tegelijk kan 
worden geanalyseerd en gescreend op de  
aanwezigheid van bepaalde eigenschappen.  
In het verleden duurde het jaren om het  
DNA van één plant te ontrafelen. Daarnaast 
kunnen nu met sterk verbeterde biochemi-
sche analysemethoden complexe mengsels, 
zoals plantenextracten, snel op het hele palet 
aan inhoudssto#en worden onderzocht. 

Verdubbeling 
Door gecontroleerde teelt is de plantengroei 
en de aanmaak van gewenste inhoudsstof-
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Steeds nauwkeuriger is het effect bekend van lichthoeveelheid en lichtkleur, temperatuur, watergift en plantenvoeding. 

stevia bijvoorbeeld, zou de biomassa- 
productie per vierkante meter kunnen  
worden verdubbeld door in een gecontro-
leerde omgeving met het juiste ras te telen, 
op basis van de kennis van andere gewas-
sen. Door het jaar rond te telen, is nog eens 
een verdubbeling mogelijk. Gebruik van het 
juiste teeltprotocol kan de steviolglycosiden 
waarschijnlijk nog eens meer dan verdub-
belen. Dan zouden in de kas acht keer meer 
steviolglycosiden per vierkante meter per 
jaar te oogsten zijn dan met buitenteelt. 
Daar komt nog bij dat de Nederlandse kas 
zich hee! ontwikkeld tot een duurzame 
productieomgeving voor schone en veilige 
producten. Gewasbescherming gebeurt er 
grotendeels biologisch. Het water wordt 
steeds meer gerecirculeerd, waardoor er  
bijna niets in het oppervlaktewater terecht-
komt. Het energieverbruik wordt steeds 
lager door nieuwe technieken, als warmte-
opslag in de zomer om in de winter te 
gebruiken. Er zijn zelfs al kassen met zon-
necellen in het dek om energie te oogsten. 

Toepassingen
Kasgeteelde planten en vruchten  vinden 
vers hun weg naar voedingsproducent en 
consument en kunnen dienen als grondstof 

voor duurzame, natuurlijke ingrediënten. 
Ingrediënten uit de kas zijn bijvoorbeeld 
een natuurlijk alternatief voor synthetische 
geur-, kleur- en smaaksto"en. Ook hebben 
ze potentie voor de herformulering van 
voedingsmiddelen. Zoutreductie is moge-
lijk dankzij kruiden met een intense smaak 
of een smaakversterkende werking. Interes-
sant is ook de toepassing van anti microbiële 
sto"en uit planten als natuurlijk conser-
veermiddel. Bekende bronnen zijn ui en 

kno#ook, van allicine bijvoorbeeld. Verder  
gaat de aandacht uit naar antimicro biële 
peptiden, onder meer als alternatief voor 
antibiotica in de veehouderij.
Voor toepassing van een inhoudsstof in  
een bewerkt voedingsmiddel moet vaak  
wel eerst een extract of poeder worden 
gemaakt. Soms is verdere zuivering van de 
inhoudsstof nodig. Hoe gemakkelijk en 
rendabel dit is, hangt onder meer af van de 
concentratie, de aanwezigheid van andere, 

‘Meer vitamine C in tomaat 
door juiste ledverlichting’

ongewenste componenten in het extract  
en de toepassing en marktwaarde van het  
uiteindelijke ingrediënt. Juiste raskeuze en 
teeltomstandigheden kunnen de concentra-
tie verhogen en extractie vergemakkelijken. 
Het ligt voor de hand dat extractie en 
opwerking vooral rendabel zijn voor  
ingrediënten met een hoge toegevoegde 
waarde. Via biora$nage is vervolgens de 
rest van de plant te benutten.

Samenwerken belangrijk
Wageningen UR werkt in multidisciplinaire 
projecten aan de ontwikkeling van duur zame 
voedselingrediënten uit de kas en helpt bij de 
vorming van consortia. Veredeling, teelt, 
analyse, eventuele extractie en opwerking, 
productontwikkeling en consumentenonder-
zoek: al die disciplines zijn nodig om tot een 
succesvolle toepassing te komen. Een bedrijf 
kan dit meestal niet alleen, maar moet 
samenwerken met ketenpartners. Zo hee! 
Wageningen UR een consortium gevormd 
voor de duurzame teelt van vanille in kassen, 
om op termijn een kwalitatief hoogwaardig 
Europees alternatief te bieden voor vanille 
uit tropische landen. Het is gelukt om de 
vanille-orchideeën in bloei te krijgen – een 
prestatie op zich. Dit jaar komt de onder-
zoekskas bijna vol te staan.  Aanpassing van 
teeltomstandigheden – veranderingen in  

plantenvoeding en tem-
peratuur-lichtverhou-
ding – in combinatie 
met een goede fermenta-
tie, moet zorgen voor 
vanille met een rijkere 
smaak. Ook bilateraal 

contractonderzoek hee! al laten zien dat 
sommige gewassen en sto"en zoveel per-
spectief bieden dat uitwerking tot marktrijpe 
producten en toepassingen kan plaatsvinden. 
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