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Wat maakt licht nou zo belangrijk voor planten? Licht 
levert de energie die nodig is om de plant te laten groeien 
en bloeien. Licht komt buiten van de zon, dus waarom 
willen we eigenlijk orchideeën met een kunstmatige bron 
(bij)verlichten?
In een terrarium is het vaak duidelijk, zeker als dat niet 
dicht bij een raam staat. Dan hebben de planten gewoon 
een lichtbron nodig. Toch kan het ook in de kas of op de 
vensterbank handig zijn de planten bij te lichten, zeker 
voor sommige soorten orchideeën zoals cattleya’s die van 
veel licht houden. Of bijvoorbeeld in de wintermaanden 
met hun donkere, korte dagen.
Iedereen kent om zich heen wel mensen die orchideeën 
aan het (bij)verlichten zijn. Vaak zijn zij begonnen met 
TL-lampen maar tegenwoordig zijn er ook LED-lampen te 
koop. Tja waar moet je beginnen, want wat zijn nu goede 
lampen voor het kweken van orchideeën? Kan je gewoon 
een lamp uit de bouwmarkt kopen en hoe zit dat met dat 
blauwe en rode licht?
In dit artikel hopen we hier een beetje helderheid in te 
scheppen. Verschillende aspecten van licht spelen hierin 
namelijk een rol zoals de kleur van licht, de intensiteit van 
licht en hoe lang een plant licht krijgt.

Het (bij)verlichten van orchideeën – deel 1
Wat is licht, wat doet licht met planten, welke lampen moet je hebben?
Tekst: Marjon van Es, Frans Derksen en John Esseling

Lichtkleur en spectrum
Om aan te geven welke kleur lamp belangrijk is voor 
orchideeën is het goed iets te weten over licht en in het 
bijzonder de kleuren in licht. Licht bestaat uit kleine 
lichtdeeltjes ofwel energiepakketjes genaamd fotonen.

In het kringblad 19-2 van Kring Arnhem en Omstreken 
van juni 2019 heeft al een artikel gestaan over LED-
verlichting dat wij geschreven hebben. De redactie van 
Orchideeën heeft ons, naar aanleiding daarvan, gevraagd 
twee artikelen te schrijven voor het NOV-blad. Dit is het 
eerste, wat meer technische artikel. De hoofdtekst biedt de 
kern van het verhaal, de gekleurde kadertjes geven nadere 
details.
Het tweede artikel, in het volgende nummer van 
Orchideeën, gaat over onze eigen ervaringen met het (bij)
verlichten van orchideeën. Wie het artikel in ons kringblad 
gelezen heeft, zal vast her en der stukjes herkennen.

Golflengtespectrum van elektromagnetische straling (aangepast uit bron 1)

Fotonen en energie
Planten hebben dus fotonen 
(energiepakketjes) nodig 
om te groeien, maar hoe 
komen we aan die fotonen 
en hoe krijgen we het juiste 
kleurspectrum uit een lamp? 
Allereerst maar beginnen 
met hoe fotonen überhaupt 
ontstaan. Nu komen we bij 
een moeilijker stuk.

Alle materie bestaat uit moleculen die weer bestaan uit nog 
kleinere deeltjes, genaamd atomen. Deze atomen bestaan 
zelf uit een kern met daaromheen een wolk elektronen. 
Deze elektronenwolk van het atoom heeft verschillende 
lagen ofwel schillen, de elektronenschillen. De elektronen 
in de buitenste schillen hebben de meeste energie, maar 
in die schillen vinden elektronen het helemaal niet fijn, ze 
willen altijd graag terug naar schillen dichter bij de kern. 
Wanneer dat gebeurt, dus wanneer een elektron in een 
elektronenschil met een hogere energietoestand terugvalt 
naar een schil met een lagere energietoestand, dan komt 
er energie vrij in de vorm van een foton. Dit is precies wat 
er bij het ontstaan van licht in een lamp gebeurt, men laat 
elektronen van hogere energieniveaus terugvallen naar 
lagere energieniveaus waarbij er dus fotonen vrij komen.

Chlorofyl en bladgroen
Bladgroen zit in de plantencel ingebouwd in zogenaamde 
chloroplasten, ook wel bladgroenkorrels genoemd. Onder 
een microscoop zijn deze bladgroenkorrels goed te zien als 
afzonderlijke groene bolletjes. Deze bladgroenkorrels zijn 
echt de energiefabriekjes van de plant. Bladgroen vangt de 
lichtenergie ofwel fotonen op en vervolgens worden deze 
fotonen gebruikt om koolzuur (CO2) ) en water (H2O) om 
te zetten in suiker en zuurstof. Met de gevormde suiker 
kan de plant groeien. Dit gehele proces wordt fotosynthese 
genoemd.
Naast chlorofyl zijn er nog andere plantpigmenten, 
bijvoorbeeld carotenoïden. Deze kunnen licht opvangen 
tussen de 460 en 550 nm. Wanneer een plant te veel licht 
krijgt dan worden de bladeren rood, dat zijn dit soort 
pigmenten die dan toenemen en de plant beschermen 
tegen te veel lichtstraling.

Elektron Foton

Kern

Golflengtes waar chlorofyl a en b en carotenoïden het beste fotonen 

kunnen opvangen, bij blauw en rood. Fytochromen zorgen mede voor 

de bloei en zijn vooral gevoelig voor rood licht. In het midden het 

lichtspectrum dat wij mensen het beste zien
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Deze energiepakketjes bewegen in een golfpatroon 
waarbij de hoeveelheid energie die de energiepakketjes 
bevatten de lengte van de golven, ofwel de frequentie, 
bepaalt. Hoe meer energie de pakketjes bevatten hoe 
blauwer de kleur van het licht en, andersom, hoe minder 
energie de pakketjes bevatten hoe roder de kleur van het 
licht. De golflengte en de kleuren van het licht worden 
aangegeven in nanometers (nm). Zo’n spectrum gaat van 
violet naar rood afhankelijk van de hoeveelheid energie 
die de fotonen bevatten. 

Kleur van het licht en groei en bloei van planten
Nu weten we wat licht is: een hoop energiepakketjes die met 
bepaalde golflengte door een bron worden uitgezonden. 
Maar hoe gebruiken planten dat licht eigenlijk om van 
te groeien of te bloeien? Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat planten voornamelijk het licht tussen de 400 
en 700 nm gebruiken om te groeien, waarbij de kleuren 
blauw en rood een belangrijke rol spelen.
Licht ofwel de energiepakketjes worden in de planten 
namelijk opgenomen door zogenaamde plantpigmenten. 
Er zijn vele soorten pigmenten in planten. Het bladgroen 
van de plant bevat bijvoorbeeld het pigment chlorofyl 
(zowel chlorofyl a als chlorofyl b) wat planten een groene 
kleur geeft.
Bladgroen is het meest efficiënt in het opvangen van blauw 
(400-520 nm) en rood (635-700 nm) licht en gebruikt dit 
licht om van te groeien (zie kader). Daarnaast worden er 
ook nog andere pigmenten door de plant gemaakt zoals 
carotenoïden of astaxanthines. Deze zijn ook in staat om 
licht op te vangen, zowel voor de groei als bescherming 
van de plant tegen te veel licht. Alle lichtkleuren die de 
plant kan gebruiken om te groeien noemen we het ‘PAR’ 
spectrum (photosynthetically active radiation ofwel 
fotosynthetisch actieve straling). 
Planten bevatten naast pigmenten ook lichtreceptoren. 
Fytochroom is bijvoorbeeld zo’n receptor. Deze receptor 
speelt een belangrijke rol in veel plantprocessen waaronder 
de bloei van planten. Deze fytochromen nemen alleen 
maar rood (660 nm) of ver-rood (730 nm) licht op. Kortom 
als je niet genoeg rood en ver-rood licht aan planten geeft 
die dat wel nodig hebben, dan heb je kans dat ze niet zullen 
gaan bloeien en alleen maar gaan groeien.
Er zijn dus bepaalde kleuren die zeer belangrijk zijn voor 
planten. Echter er zitten nog veel meer soorten pigmenten 
en andere receptoren in planten die andere kleuren licht 
dan blauw en rood nodig hebben om te werken. Daarom is 
het voor de gezondheid van de plant belangrijk dat hij van 
alle kleuren licht in ieder geval een beetje binnen krijgt.

Lichthoeveelheid
Naast de lichtkleur is ook de lichthoeveelheid van belang 
voor de plant. De lichthoeveelheid kan opgedeeld worden 
in de intensiteit van het licht en de belichtingsduur. De 
lichtintensiteit is in feite de hoeveelheid energiepakketjes 
of dus de fotonen die van een lichtbron, de zon of een 
kunstmatige lichtbron, afkomen.
Dit wordt gemeten als ‘foton flux’, deze wil je graag 
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De plantreceptor fytochroom
Om een plant te laten bloeien is een aantal zaken van 
belang: de volwassenheid van een plant, de temperatuur, 
bloeihormonen maar ook de fotoperiode ofwel biologische 
klok van een plant. Fytochroom is een plantreceptor die de 
biologische klok van de plant regelt, de plant naar het licht 
laat groeien en de plant laat bloeien. Er zijn twee soorten 
fytochroom namelijk fytochroom B1 en fytochroom B2.
Fytochroom B1 absorbeert het rood licht van 660 nm en 
verandert daardoor in fytochroom B2. Daglicht bestaat 
voor een groot gedeelte uit rood (660 nm) licht en dan 
is er vooral fytochroom B2 aanwezig. Gedurende de 
nacht verandert het fytochroom B2 langzaam terug in 
fytochroom B1 door afwezigheid van rood licht. Ook 
als het fytochroom B2 meer ver-rood licht van 730 nm 
absorbeert verandert het weer terug in fytochroom B1.
Kortedagplanten bloeien wanneer er veel fytochroom 
B1 is gevormd, dus na lange nachten waarbij B2 wordt 
omgezet naar B1. Langedagplanten bloeien echter 
wanneer de nacht juist kort is en er veel ver-rood licht 
aanwezig is aan het einde van de dag. Daarnaast zijn er nog 
dagneutrale planten: deze planten bloeien op een van de 
andere eerdergenoemde prikkels dan daglengte, vaak de 
temperatuur waarvan men vermoedt dat het ook een effect 
heeft op fytochroom. Fytochromen spelen daarnaast ook 
nog een rol in bijvoorbeeld kiem- of plantstrekking om te 
voorkomen dat ze in de schaduw groeien.

TL-buizen
TL-buizen zijn glazen buizen die aan de binnenkant 
bedekt zijn met een fluorescerende stof van fosfor-zouten 
en gevuld zijn met de edelgassen argon en/of krypton 
en kwikdamp onder lage druk. In de lamp is ook een 
gloeidraad met bariumoxide erop aanwezig. Als er 
stroom op de buis komt dan ontsnappen elektronen die 
vervolgens tegen de kwikatomen aan botsen. Hierdoor 
raken de kwikatomen in aangeslagen toestand. Wanneer 
het kwikatoom terugvalt in de grondtoestand komt er 
een foton vrij. Dit foton heeft een hoog energieniveau en 
is UV-licht (tussen de 187-254 nm), wij kunnen dit niet 
waarnemen.
Wanneer een UV-foton op de fluorescerende fosforzouten 
komt dan komt er nogmaals energie vrij en wordt er 
voor ons zichtbaar licht uitgezonden. Door de soorten 
fosforzouten goed te kiezen ontstaat er een geschikt 
lichtspectrum.
Het nadeel van TL-buizen is dat er relatief veel energie 
verloren gaat. Het voorschakelapparaat en de starter die 
nodig zijn verbruiken energie, maar ook worden niet alle 
UV-fotonen omgezet in zichtbaar licht fotonen. Maar 86% 
van de UV-fotonen wordt omgezet in zichtbaar licht. Het 
andere deel wordt omgezet in warmte.

Lichtspectra van verschillende soorten lampen (aangepast uit bron 1)

LED-lampen
Een LED (Light Emitting Diode) bestaat uit twee soorten 
halfgeleiders, een positieve en een negatieve. De atomen in 
het negatieve deel hebben een extra elektron en de atomen 
in het positieve deel hebben elektron-‘gaten’, kortom 
er mist een elektron in hun elektronenschil. Daartussen 
bevindt zich het pn-overgangsgebied, deze zone geleidt 
geen elektriciteit.
Pas wanneer er elektrische spanning op de LED wordt gezet 
gaan de atomen bewegen, richting het overgangsgebied. 
Wanneer de atomen dicht bij elkaar komen dan kunnen de 
negatieve atomen een elektron afgeven aan het positieve 
atoom. Hierdoor valt er een elektron terug in een lager 
energieniveau en komt er energie vrij in de vorm van een 
foton en ontstaat er dus licht. Zo komen we in een LED 
aan de fotonen die de plant zo hard nodig heeft voor zijn 
groei. 
Er zijn verschillende soorten LED-lampen op de markt. 
Welbekend zijn de kleuren LED’s, met de individuele 
kleuren rood, blauw en groen. Veelal zie je rode en blauwe 
LED’s in reclames voor het bijverlichten van planten.
In een LED-lamp met specifieke kleuren wordt de kleur 
bepaald door het soort halfgeleiders waaruit de LED is 
opgebouwd. Deze halfgeleiders bepalen de breedte van het 
pn-overgangsgebied en dus hoeveel energie er vrijkomt bij 
de elektronenoverdracht. Want hoe groter de val in die 
pn-gebied, hoe energierijker het foton. En hoe hoger de 
hoeveelheid energie van een foton hoe hoger de frequentie 
en hoe blauwer het licht (en andersom, hoe lager, hoe roder 
het licht).
Maar er bestaan ook witte LED’s. Er zijn meerdere 
methodes om deze LEDs te produceren. In de winkels zijn 
lampen met de volgende soorten methodes te verkrijgen. 
De eerste methode is door gebruik te maken van 
meerkleuren LED’s ofwel RGB-LED’s. Hierbij worden de 
kleur rood, groen en blauw zo gemengd in de lamp dat er 
wit licht ontstaat.
De tweede mogelijkheid om witte LED’s te creëren is door 
een blauwe LED te coaten met fosfor-soorten, waardoor 
er geel, groen en rood licht kan ontstaat door middel 
van fluorescentie. Het blauwe licht samen met de andere 
kleuren samen ziet er voor ons oog uit als wit licht.

Kleurtemperatuur in graden Kelvin, dat is conform graden Celsius, 

maar dan gerekend vanaf het absolute nulpunt, -273 °C. Hoe hoger de 

kleurtemperatuur, hoe ‘koeler’ het licht
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hebben in het PAR spectrum want dat licht is wat de 
plant goed kan omzetten in energie. Gecombineerd 
wordt dit photosynthetic photon flux density (PPFD ofwel 
fotosynthetische foton flux dichtheid) genoemd en wordt 
uitgedrukt in µmol/m2/s (oftewel micromol fotonen per 
vierkante meter per seconde).
Deze PPFD is ook altijd gekoppeld aan een afstand 
boven de plant, want de lichtsterkte neemt kwadratisch af 
naarmate je de plant lager plaatst. De term die vroeger 
veel voor PPFD werd gebruikt was PAR (W/m2) (oftewel 
Watt per vierkante meter).
Bij PAR gaat men uit van de energie die uit de lamp 
komt, plantenwetenschappers rekenen echter met 
fotonen omdat planten fotonen gebruiken en zijn dus 
PPFD gaan gebruiken. De twee termen betekenen dus 
ongeveer hetzelfde en kan je wel naar elkaar omrekenen. 
Maar tegenwoordig spreekt men over de intensiteit van 
lampen voor het groeien van planten over PPFD en wordt 
PAR alleen nog maar gebruikt als men over het PAR-
kleurenspectrum spreekt. 
Naast intensiteit is lichtduur ook van belang. Want of een 
plant 2 uur of 10 uur licht krijgt dat is nogal een verschil. 
De hoeveelheid PAR fotonen die een plant gedurende 24 
uur ontvangt noemt men de daily light integral (dagelijkse 
lichtintegraal ofwel DLI) uitgedrukt in mol/m2/d (oftewel 
mol fotonen per vierkante meter per dag).
Afhankelijk van de hoeveelheid licht die de plant nodig 
heeft kan je dus de intensiteit verhogen of verlagen en/
of de lichtduur verlengen of verkorten. Pas er met het 
verhogen van de intensiteit wel mee op dat de planten niet 
verbranden of dat de bladeren erg rood worden. 

Lampen voor (bij)verlichting
Met alle kennis van zojuist, wat voor lamp is dan handig 
om aan te schaffen? Je zou denken dat je met een lamp 
met een hoge PPFD-waarde wel goed zit, echter dat is 
helaas wat kort door de bocht. Want de getalwaarde van 
PPFD zegt niet precies welke lichtkleuren er in een lamp 
aanwezig zijn, terwijl dit wel erg belangrijk is. Het is dus 
beter een lamp uit te zoeken met een bekend spectrum.
In de figuur op de volgende pagina rechts bovenaan zie 
je zes verschillende lichtspectra. Het eerste spectrum 
links bovenaan is van zonlicht. Dit is het lichtspectrum 
dat planten het liefst ontvangen want dat is het meest 
natuurlijk. De vijf lampsoorten verschillen nogal van het 
zonlichtspectrum. In de in deze figuur afgebeelde spectra 
van de gloeilamp en halogeenlamp is zoals te zien de kleur 
blauw bijna niet aanwezig wat juist wel belangrijk is voor 
plantengroei.
Het spectrum van de TL-lamp is vrij karakteristiek met 
zijn pieken. Echter er bestaan ook speciale groei TL-
buizen die meer blauw bevatten dan het spectrum van de 
TL-buis in deze figuur. Deze groei TL-buizen hebben dus 
ook een grotere blauwe piek in het spectrum.
De twee LED-spectra die te zien zijn laten een witte LED 
zien met een koude lichtkleur van 6000-7000 Kelvin (te 
zien aan de grote blauwe piek). Met daarnaast een warm 
witte LED met een lichtkleur van 2500-3000 Kelvin, te 

zien aan de kleine blauwe piek en de grotere groen-geel-
rode piek. De eerste LED-lamp bevordert dus de groei 
en de tweede LED-lamp bevordert dus de bloei. Uit deze 
figuur blijkt dus dat de keuze voor een soort lamp en een 
specifiek spectrum van een lamp veel kan verschillen in 
wat je planten gaan doen, groeien of bloeien. 
Voor thuisgebruik zijn vooral TL-buizen en LED-lampen 
op de markt. Het zijn beide lampen die in complete spectra 
verkrijgbaar zijn. Maar wat is nu het verschil tussen deze 
lampsoorten en waarom zou je voor de ene soort of de 
andere kiezen? LED-lampen zijn goedkoper in gebruik 
doordat de energie die in de lamp binnenkomt efficiënter 
omgezet wordt naar zichtbaar licht. Die efficiëntie, ofwel 
hoe goed een lamp energie omzet in fotonen voor planten, 
wordt uitgerukt in µmol/J (oftewel micromol fotonen per 
Joule).
Er zijn natuurlijk verschillen tussen allerlei TL-buizen en 
LED-lampen maar over het algemeen zijn LED-lampen 
(tot wel 50%) efficiënter in het omzetten van energie in 
fotonen dan TL-buizen. In aanschaf zijn LED-lampen 
duurder, alhoewel dit zich over de tijd terugverdient 
omdat ze langer meegaan en voor de hoeveelheid fotonen 
die ze uitzenden minder energie nodig hebben. Daarnaast 
is het spectrumbeeld van witte LED-lampen vaak 
minder piekerig dan van TL-buizen, wat voor de planten 
natuurlijker kan aanvoelen. 

Waar moet je op letten?
Tot slot, waar moet je dus op letten bij het aanschaffen van 
een lamp voor (bij)verlichting van orchideeën?
1. Het spectrum, wat wil je met je planten: groei en/of 
bloei.
2. PPFD-waarde.
Je kan ervoor kiezen lampen bij de bouwmarkt te kopen, 
deze zijn vrij goedkoop en makkelijk te verkrijgen. In dat 
geval, koop een witte lamp met een kleur van 3000-5000 
Kelvin. Laat je niet misleiden door de lumens of lux die 
worden vermeld, die zeggen alleen wat over de kleuren die 
door onze ogen goed wordt waargenomen (groen en geel). 
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Als je googelt op grow light krijg je allerlei rood-blauwe groeilampen te 

zien. Mocht je zulke lampen willen kopen, in plaats van lampen met wit 

licht, let dan wel goed op de lichtsterkte: deze is vaak niet hoog genoeg 
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Het aanbod van witte LED-lampen in een bouwmarkt. Let op, de meeste 

zijn warm white (2700 K) voor in huis, dus minder geschikt voor je planten. 

Wel goed is neutral white (4000 K) of soortgelijke aanduidingen
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Cattleya quadricolor in Colombia, bijna in het volle licht 
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Restrepia antennifera heeft juist weinig licht nodig 
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Bij deze lampen worden echter geen spectrum en PPFD-
waardes vermeld. Maar een hoger wattage leidt wel vaak 
tot meer fotonen.
Een andere optie is om specifieke groei/aquariumlampen 
(LED of TL-buis) aan te schaffen waarvan het spectrum 
bekend is. Je kan ook losse warme en koudere groeilampen 
combineren of een groeilamp met een lichtkleur van 3000-
5000 kelvin, daar zitten alle kleuren van het spectrum in 
en een genoemde PAR waarde. Dat kan ook met een groei 
TL-buis, alhoewel dat minder efficiënt is.
Een PPFD-waarde van 100-200 µmol/m2/s gemeten 20 cm 
onder lamp is al een aardig begin voor een gemiddeld tot 
hoog licht liefhebbende orchideeën zoals cattleya’s.
Daarnaast is het handig als de lamp qua lichtsterkte 
regelbaar is, of dat je de lamp dan wel je planten hoger 
of lager kan plaatsen. Hoe verder de plant van de 
lichtbron afstaat hoe minder fotonen deze ontvangt van de 
lichtbron. Zo kan je met een laag lichtniveau beginnen en 
het lichtniveau eventueel omhoog brengen. Zeker als het 
niet duidelijk is waar je huidige planten aan gewend zijn, 
of als het misschien planten zijn die weinig licht nodig 
hebben zoals restrepia’s. De lichtintensiteit omhooggooien 
kan altijd nog, maar bedenk dat bij te veel licht je planten 
kunnen beschadigen.
Ook is het mogelijk om bij gespecialiseerde producenten 
van LED-verlichting voor professionele kwekers lampen 

aan te schaffen. Zij kunnen je helpen bij het voorlichten 
wat voor jouw situatie de beste keuze is.
Hiermee sluiten we het technische gedeelte af. In deel twee 
lees je onze eigen ervaringen met het bijverlichten van 
orchideeën. Hopelijk helpen beide delen de lichtmaterie te 
verhelderen!                   •
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People seldom improve their orchid growing 

when they are only competing with themselves

Bron: Orchid Wise door Roger Rankin


