
UndergroundGreenhouse™ 

 
Dit document is opgemaakt om een eerste indruk te geven van de innovatieve   

ondergrondse tuinbouwlocatie van Agrospect 
 

Dit document laat kort zien welke innovaties de UndergroundGreenhouse™ bevat en welke  
partijen betrokken zijn bij het onderzoek en de verdere ontwikkeling  

 



Problemen in de tuinbouwsector oplossen 

 
De vraag vanuit de maatschappij en de politiek om concrete 
oplossingen betreffende de uitstoot van Co2, lichtvervuiling 
en het energieverbruik van tuinbouwlocaties, dwingen ons 
ertoe drastische veranderingen door te voeren in Nederland. 
Niet alleen zullen broeikasgassen tot een minimum beperkt 
moeten worden, er zal ook meer en sneller voedsel moeten 
worden geproduceerd om aan de stijgende vraag te voldoen. 
 
De innovatieve UndergroundGreenhouse van Agrospect maakt het 
mogelijk om op iedere locatie, ongeacht de lokale weersinvloeden 
of seizoensomstandigheden, zowel ondergronds als bovengronds 
te telen. Telen het hele jaar rond in een geheel gesloten klimaat- 
neutrale teeltlocatie welke geheel in de eigen energie kan voorzien. 
 
Agrospect is de eerste en enige aanbieder die de unieke 
Ultrasone (Ultrasonic Aeroponic) teelt effectief toepast in de 
tuinbouw. De techniek geeft een reductie in de productiekosten  
van 60 tot 80%, en een verdubbeling van de opbrengsten in een 
teeltlocatie die aan alle milieuvoorwaarden en -protocollen voldoet 
zoals die tot 2020 zijn vastgesteld. Alle beweringen worden 
onderbouwd met rapporten vanuit de universiteit Wageningen, Plant 
Research International BV (WUR) en TNO Fieldlab (Demokwekerij). 
 
De problemen in de sector waren de aanleiding voor Agrospect 
om de afgelopen twee jaar een wereldwijd onderzoek uit te voeren 
naar diverse innovatieve teeltprocessen. Onderdeel van deze missie 
was ook om -naast het energievraagstuk - een concrete oplossing 
te vinden voor het reduceren van Co2 uitstoot,  waterverbruik, 
pesticide en lichtvervuiling in de tuinbouwsector. 
 
Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal innovatieve vindingen 
en toepassingen zoals die thans worden geïntroduceerd met het 
Agrospect-teeltconcept ©. Met de toepassing van onze teelt- 
methodiek zijn we nu in staat om teeltopbrengsten per m ² 
nagenoeg te verdubbelen zonder dat het milieu extra wordt belast. 
 
Dit document is opgemaakt om een duidelijk beeld te geven van de 
mogelijkheden en achterliggende technieken. Daarnaast bevat het 
een kort overzicht van de betrokken partijen. Introductie 



Licht– en landschapsvervuiling... 
 
Tuinders kampen met problemen. Hoge energie-
rekeningen, strenge milieu-eisen en veel tuinders werken 
op- of rond hun kostprijs. De tuinbouw krijgt tevens de 
zwarte piet toegeschoven als het gaat om de Co2 
uitstoot. Vaak wordt de tuinbouw als één van de meest 
vervuilende sectoren genoemd. 
 
Als we eerlijk kijken zijn onze kassen ook vaak erg 
inefficiënt. Een hoop zaken (ook vanuit de tuinders 
gezien) kunnen beter anders worden opgelost.  
 
Soms werkt wetgeving tegen, soms een actieve 
belangenorganisatie en soms de financiële kant. 
 
Agrospect komt nu met een tuinbouwconcept waarbij de 
tuinder op de eerste plaats staat.  
 
Wij stelde ons zelf de vraag: “hoe kan een tuinder een 
hogere opbrengst behalen, lagere kosten hebben en 
daardoor zeer winstgevend draaien? Hoe kan men 
efficiënter werken en tegelijkertijd voldoen aan alle 
geldende nationale- en internationale doelstellingen? 
 
Door gebruik te gaan maken van een volledig gesloten 
teeltlocatie kan de uitstoot van Co2 worden beperkt tot 0. 
Door geen gebruik meer te maken van glas worden direct 
alle protesten overbodig.  
 
Lichtvervuiling door kassen blijft op grote weerstand 
stuiten en de tuinbouw kan hier nu concreet op 
antwoorden. Daarnaast valt hierdoor de hoge kostenpost 
van de glasverzekering weg. De tuinder loopt geen risico 
meer om tijdens of na een storm of hagelbui een deel 
van zijn oogst te verliezen. 
 
De ultrasonic Aeroponic techniek zal bij de meeste 
gewassen zorgen voor minimaal een verdubbeling van 
de oogst.  

Gezonder 

Verbetering van smaak en kwaliteit 

 
Belangrijkste factoren bij de teelt van groente en fruit zijn de smaak en de kwaliteit.  
Veel mensen herinneren zich de ’watertomaten’ van een aantal jaar geleden vast nog wel.  
Met de door ons gebruikte techniek zijn producten gezonder, smaakvoller en de kwaliteit  
is beduidend beter tegenover de reguliere technieken.  
 
Om hiervan een concreet voorbeeld te geven deze korte video uit de VS (Youtube): 
 
    www.youtube.com/watch?v=m6o5LTl6GJw   
 



Geen substraten meer benodigd 

 
Ultrasone teelttechniek kan het beste worden omschreven als: 
het groeien en bloeien van gewassen door middel van het toedienen 
van een sterk verrijkte koele, droge mist op de wortels. Deze mist 
wordt voorzien van een Ultrasone frequentie van 2 MHz. Omdat de 
intensiteit van deze mist kleiner is dan 5 micron is er geen sprake 
meer van druppelvorming maar van een vorm van ‘gasvorming’. 
 
Door vervolgens deze mist te voorzien van voedingstoffen, 
afgestemd op de specifieke plantbehoefte, worden unieke 
resultaten bereikt. Naar verwachting (van ondermeer NASA)  
zal deze techniek in de komende decenia de wereld gaan veroveren. 
 
Momenteel zijn ruim 150 verschillende gewassen (groenten, fruit & 
bloemen) getest op deze techniek. Deels door universiteiten of 
onderzoeksorganisaties, en deels op commerciële basis. 
 
De ultrasone teelt is een zeer nauwkeurige teelt. De wortels hangen 
vrij in zogenaamde wortelkamers. Lange periodes van droogte 
zullen de wortels doen afsterven. Om dit te voorkomen is het nodig 
om bij een eventuele storing eenvoudig te kunnen zien waar deze 
zich bevindt. Het Agrospect teeltconcept kenmerkt zich door het 
gebruikersgemak voor de tuinder. Om eenvoudig eventuele storingen 
snel op te kunnen lossen hebben wij een sensorensysteem met 
aanvullende software ontwikkeld. 
 
Het gepatenteerde* AgroAnalyze systeem maakt gebruik  
van speciale sensoren die elke sector van de teeltruimte  
zorgvuldig voor de tuinder  
in kaart brengen. 
 
* Patenten worden 
   voorbereid. 
 
 

Ultrasonic 
  Aeroponic 

Voorbeeld: komkommerplant van 2 weken oud. 
      Aarde - Steenwol - Ultrasonic Aeroponic: 



Lagere kosten & hogere opbrengsten? 

 
De lijst met voordelen is simpelweg te lang om hier volledig  
te plaatsen: 
 
    Het waterverbruik neemt met 90 tot 99% af. 
    Het gebruik van meststoffen wordt met 70% gereduceerd. 
    De tijdsduur van het teeltproces wordt met 45% ingekort. 
    Men kan vaker oogsten per jaar. 
    Men heeft meer opbrengsten per m ² 
    Er zijn aanzienlijke lagere productie kosten. 
    Noodzaak van pesticiden worden vrijwel uitgesloten. 
    Er zijn geen substraatkosten meer. 
    Lage onderhoudskosten. 
    Zeer lange levensduur. 
    Eenvoudige ‘meerlagenteelt’ te realiseren. 
    Telen in alle mogelijke (verticale-) vormen mogelijk... 
 
Het is geen ‘Win-Win’ maar een ‘Win-win-win-win’ situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stoppen met het bouwen van kassen? 

 
Uitsluiting van broeikasgassen, lichtvervuiling en landschapsvervuiling. Geheel klimaat-neutraal en uiterst winstgevend voor ondernemer en maatschappij...  



Ondergrondse teelt met ledverlichting en zonlicht 

 
De Led groeiverlichting, gecombineerd met ‘Solar-Tubes’ heeft een  
hele reeks aan voordelen tegenover conventionele groeilampen.  
 
Neem nu alleen al het energieverbruik. Bestaande groeilampen  
verbruiken veelal 400, 600 of zelfs 1000 Watt per vierkante meter.  
Onze Led groeilampen verbruiken maximaal 90W per m2. 
De besparing op de energiekosten is dusdanig groot dat de 
investering al binnen een jaar kan worden terugverdiend. 
 
Een ander groot voordeel voor de tuinder is dat Led groeilampen 
een minimale levensduur hebben van maar liefst 8 tot 10 jaar 
bij een dagrelijkse belichting van 18 uur. Hierdoor kan men 
vele jaren profiteren van het lage energieverbruik. 
 
De specifieke groeilampen, zoals deze door Agrospect zijn 
ontwikkeld, hebben een spectrum wat exact is afgestemd op 
een gezonde fotosynthese. De lampen bevatten de meest 
optimale verhouding in de kleuren rood en blauw die zorgen 
voor een sterke groei- en bloeifase van de plant. Planten die 
groeien op onze led lampen  laten een betere ontwikkeling 
van de wortels zien en zijn bovendien minder vatbaar voor 
zaken als wortelrot. 
 
Agrospect heeft ruim twee jaar onderzoek gedaan naar de juiste 
samenstelling van onze Led groeilampen. Veel Led lampen die 
thans worden aangeboden voldoen niet aan het juiste kleuren- 
spectrum, Lumen, PARs en/of Wattage. Resultaten zoals op 
onze site worden gesteld zijn dan ook gebaseerd en haalbaar 
bij toepassing van de Agrospect Led groeilampen. 
 
Tomatenplanten onder ledverlichting blijken inderdaad aan te zetten  
tot een efficiëntere fotosynthese dan onder SonT-lampen. Leds bleken  
tot week 16 op 50 procent van de meerproductie van SonT-lampen te 
komen. Dit is veel hoger dan op grond van de toegevoegde hoeveelheid  
licht mocht worden verwacht. De Leds leverden maar 20 micromol per  
seconde per vierkante meter, tegenover 100 micromol uit de SonT-lampen.  
 
Led is hoe-dan-ook de toekomst voor de tuinbouwsector. Met led worden 
kostenbesparingen die oplopen tot ruim 25,- euro per m2/per jaar behaald.   LED + ZON 
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De betrokken partijen... 



Universiteit Wageningen 

Plant Research International  
 
Plant Research International (PRI) is een onderzoeksinstituut voor strategisch 
en toepassingsgericht onderzoek. Zij hebben kennis en ervaring in genetica 
en reproductie, genomica, proteomica, metabolomica, bioinformatica, 
gewasecologie, gewas- bescherming en agrosysteemkunde. Door deze 
unieke combinatie zijn zij een ideale partner voor bedrijven als Agrospect.  
 
Agrsopect is bij Plant Research International terecht gekomen na contacten 
met Syntens. Plant Research International staat voor een bedrijfsmatige 
aanpak en kwaliteit. Onderzoekers van PRI publiceren geregeld in de beste 
wetenschappelijke tijdschriften en rapportages. PRI beschikt over een ideale 
infrastructuur voor onze praktijkgerichte onderzoeken. PRI maakt deel uit van 
de Plant Sciences Group (PSG) 
 

Praktijkgericht onderzoek 

 
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) is de Nederlandse 
kennisinstelling voor praktijkonderzoek in de tuinbouwsector.  
 
PPO (onderdeel van de universiteit van Wageningen) richt zich op co-
innovaties met partners uit de verschillende landbouw- sectoren, wetenschap, 
bedrijfsleven en overheid.  
 
PPO analyseert vragen over bedrijfsvoering en teelt, en vertalen deze  
in toepassingsgericht onderzoek.  
 
Agrospect laat al haar onderzoeken uitvoeren bij deze organisaties  
van de Universiteit Wageningen. 

Eerste resultaten inmiddels beschikbaar 

 
De eerste studie is inmiddels afgerond en hieruit heeft de universiteit  
een aantal veelbelovende conclusies getrokken. 
 
Het advies van de universiteit Wageningen:  
’Als een speer grootschalig gaan testen en toepassen’.  
 
Een kopie van het onderzoek is op te vragen via info@agrospect.com 
 

Ing. P.C.M. (Peter) Vermeulen 
Plant Research International BV 

Universiteit Wageningen 

Meer informatie: 
www.plantsciencesgroup.wur.nl 
www.pri.wur.nl 
www.ppo.wur.nl 
 



TNO Fieldlab 

Doelgericht problemen oplossen 

 
Het Fieldlab Glastuinbouw is een demokas in Honselersdijk waar diverse 
technische innovatieprojecten in de praktijk getest worden. Projecten lopen 
uiteen van agrologistiek tot lichttechnologie en van kascontructies tot 
klimaatbeheersing.  
 
Er wordt gewerkt aan efficiënter gebruik van ruimte, grondstoffen en energie 
om zo niet alleen de concurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw te 
verbeteren, maar ook het milieu en het klimaat een dienst te bewijzen. 
 
Het Fieldlab Glastuinbouw is een samenwerkingsverband tussen TNO, DLV 
Plant (plantinnovatie, testen en consultancy), Fytagoras (vernieuwing van 
plantgebruik en ontwikkeling van innovatieve teeltconcepten) en hogeschool 
INHolland. Studenten kunnen hier meewerken aan ontwikkelingen op het 
grensvlak van tuinbouw en techniek. 
 
Als team werkt TNO nauw samen met teeltgroepen, brancheverenigingen en 
toeleveranciers. Dit gebeurt proefondervindelijk in het hart van het Westland, 
om de hoek bij de tuinder. Om zo alle vragen ter plekke te kunnen 
beantwoorden, in de dagelijkse praktijk. Dit nieuwe praktijklaboratorium  
voor de tuinbouw is ondergebracht bij Demokwekerij.  
 
Meer informatie: 
www.demokwekerij.nl 
www.idemodagen.nl 
www.tno.nl  

Onderzoek & productontwikkeling 

 
In september 2009 krijgt TNO haar eerste groep producten uit de VS 
aangeleverd. Zij zal dan praktijkgericht onderzoek gaan verrichten 
naar aanleiding van vragen vanuit tuinders.  
 
Bij TNO gaan wij in de loop van 2010 werken aan een geheel eigen 
(verbeterd-) Ultrasonic Aeroponic systeem dat er specifiek op is gericht 
om complete hectaren te voorzien van verrijkte koele mist.  
 
TNO zal aan de hand van reacties van tuinders gaan kijken naar 
mogelijke verbeterpunten.  
 
 
 

Ing. J. (Jan)Smits 
TNO Fieldlab 
DemoKwekerij Honselersdijk 



Syntens 

De motor voor innovaties 

 
Een andere innovatiepartner, welke onmisbaar is bij het uitvoeren van onze onderzoeken, is de organisatie ‘Syntens’.  
Syntens zet bedrijven aan tot succesvol innoveren, men versterkt het innovatievermogen van ondernemend Nederland  
en levert daarmee een bijdrage aan duurzame groei.  
 
Agrospect krijgt op verschillende vlakken ondersteuning van Syntens. Zo heeft syntens ons adviezen gegeven op het  
gebied van financiering van onze onderzoeken en heeft men geholpen bij het zoeken van de juiste innovatiepartners. 
 
Dankzij Syntens zijn wij bij de juiste personen binnen de organisatie van de universiteit Wageningen gekomen. 

Drs. Ing. G. (Gert) van Staalduinen 
Innovatie-adviseur Syntens Breda 

 
Meer informatie: 
www.syntens.nl 
 
Syntens is verbonden aan het Ministerie van Economische zaken. 



SenterNovem 

Adviezen & innovatievouchers 

   
Hulp bij verwezenlijken van onze ambities 
 
SenterNovem helpt innoverdende ondernemers op weg. Het is een 
organisatie die ons helpt en begeleidt bij de speurtocht naar partners, 
financieringen en kennis. Zij geven adviezen over financiële ondersteuning 
(subsidies, kredieten, fiscale stimulansen en borgstellingen) en over hoe wij 
de samenwerking met onze nationale– en internationale partners het beste 
vorm kunnen geven. SenterNovem is een partij die weet wat er bij innoveren 
komt kijken en ons kan helpen bij het verwezenlijken van onze dromen. 
 
SenterNovem geeft verder adviezen over welke nationale- en internationale 
regelingen het beste aansluiten bij onze ambities. 
 
Dankzij SenterNovem hebben wij onze eerste onderzoeken kunnen 
financieren.  

Innovatievouchers 

 
SenterNovem levert een bijdrage door het bevorderen van duurzaamheid  
en innovatie. In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem  
initiatieven die duurzaamheid stimuleren.  
 
Bedrijven als Agrospect kunnen hiervan profiteren, onder meer door het 
benutten van subsidies voor energiebesparende maatregelen, milieu-zorg  
of nieuwe, risicovolle technologie.  
 
SenterNovem heeft tot nu toe twee zogenaamde ‘innovatievouchers’ verstrekt 
aan Agrospect. Deze vouchers zijn uitgegeven aan het onderzoek bij PPO/PRI 
(Wageningen Universiteit) en TNO Fieldlab. 
 
 

Meer informatie: 
www.senternovem.nl 
 
SenterNovem is verbonden aan het Ministerie van Economische zaken. 



Keith Roberto  (USA) 

Internationale samenwerking  
 
Agrospect is de trotse partner van Keith Roberto en zijn ondernemingen FutureGarden Inc. en SmartGardens. Deze bedenker en producent van de door  
ons gebruikte innovatieve Nutramist Ultrasonic Aeroponic teeltechniek heeft een bijzondere plaats binnen ons concept. Niet alleen profiteren wij van het feit 
dat hij ons de exclusieve rechten voor zijn productlijnen heeft gegeven, wij kunnen met hem rekenen op een ongelofelijke berg kennis in de wereld van de 
hydrocultuur. Keith Roberto geeft ons de ruimte om ons eigen Ultrasonic systeem te ontwikkelen (bij TNO) en is betrokken bij de ontwikkeling van de volledig 
ondergrondse teeltlocatie van Agrospect.   
 
Agrospect heeft de exclusieve rechten voor regio’s:   
Europa, Midden-Oosten, Afrika (EMEA) en Azië  
 
Agrospect heeft de exclusieve rechten voor de merken:   
Nutramist™, NutraFlow™, Liquid-Earth™, Agpur™, SmartGarden™, SmartPlanter™, SmartValve™, How-To-Hydroponics™ en AutoPot™,     

Dé autoriteit op het gebied van Hydroponics 

 
Keith Roberto wordt internationaal gezien als één van de grootste 
autoriteiten als het gaat om de diverse hydroponic teelttechnieken.  
Zijn kennis en kunde hebben al geleid tot een aantal innovatieve 
producten en hier komen er in 2009 en 2010 nog een aantal bij. 
 
 

How-to-Hydroponics 

 
How-to-Hydroponics is het best verkochte 
boek over hydroponic teelttechnieken.  
Auteur Keith Roberto heeft hiermee zijn 
stempel op de branche gedrukt welke niet 
meer weg te denken is. Internationaal geniet 
hij aanzien en zijn adviezen, producten en 
kennis worden wereldwijd ingezet.   

Keith Roberto 
FutureGarden Inc. 



De Economische Voorlichtingsdienst EVD 

 
De EVD heeft voor Agrospect een scan uitgevoerd en aan de hand 
hiervan een draaiboek samengesteld om onze kleine versie (de Food- 
Unit) aan te prijzen bij de VN. Een copie van het rapport staat voor u 
online op: 
 
Een kopie van deze SCAN is op te vragen via info@agrospect.com  

Pionier in internationale zaken, ‘Holland BV’ 
 
Wij zijn erg gericht op het internationale vlak en het promoten van de  
oer Hollandse manier van zaken doen. Wij zijn trots op de innovatieve 
producten uit de tuinbouw en watervoorziening. Agrospect heeft vanuit diverse 
landen aandacht voor haar ondergrondse teeltlocatie. Denk hierbij aan China, 
Dubai en de Verenigde Staten. In onze kielzog kunnen wij hiermee een flink 
aantal leveranciers, installateurs en andere ondernemers ’meetrekken’.  
 
Het is ons doel om Nederland internationaal nog positiever op de kaart te zetten 
en te zorgen voor producten die rekening houden met alle facetten van het leven. 
Mens, milieu en leefomgeving. 



De Stad van Morgen 

 
De Stad van Morgen is een project waarin ondernemingen samenwerken aan 
een betekenisvolle toekomst, niet volgens de normale innovatieve wegen maar 
door te werken vanuit een holistisch leiderschapsperspectief voor zingevende 
en maatschappelijk meerwaardeontwikkeling. 
 
Samen voorzien zij dat de hele maatschappij onder de loep wordt genomen  
en uiteindelijke hele andere oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen 
worden gevonden dan nu bestaan. Zij gaan op zoek naar nieuwe 
automobiliteit, nieuwe vormen van huisvesting, infrastructuur, vrije tijd 
besteding, onderwijs, zorg, veiligheid, en ga zo maar door.  
 
Het Agrospect concept rondom de ondergrondse tuinbouwlocatie valt precies 
binnen deze gedachtengang. Wij zijn dan ook zeer actieve ‘denkers’ binnen  
De Stad van Morgen.  
 
Betrokken bij de Stad van Morgen zijn ondermeer: Jean-Paul Close (oprichter), 
Herman Wijffels, Prof. Paul de Blot, Prof. Hubert Rampersad, Prof. Gerrit 
Broekstra en Jan Karel Felderhof.  
 
De Stad van Morgen is een initiatief van Stichting Transformation,  
Indexation & Research. 
 
 
 
 

Jean-Paul Close  
Motor achter ‘De Stad Van Morgen’ 



100% Biologisch 



Mede mogelijk gemaakt door: 



    Contact / meer informatie 

 
   Agrospect BV | UndergroundGreenhouse™  
 
Telefoon:   +31(0)681220442 
E-mail:   info@agrospect.com  
 
Meer informatie: www.agrospect.nl 
    www.agrospect.com  
   www.nutramist.nl  
    www.undergroundgreenhouse.com (nog niet gereed) 


