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WELKOM
HOMOGEEN KASKLIMAAT
KOM TE WETEN HOE JE EEN HOMOGEEN KASKLIMAAT 
REALISEERT EN WAT HET KAN OPLEVEREN

31 MAART 2015, HOORN

PROGRAMMA
 Van 13.30 uur – 14.00 uur: Ontvangst en koffie

 Van 14.00 uur – 14.15 uur: Opening door TNO, dagvoorzitter Egon Janssen

 Van 14.15 uur – 14.45 uur: Toelichting DLV Plant (Gertus de Sauvage) over teelttechnische 

voordelen homogeen kasklimaat en vertaling naar klimaatregeling

 Van 14.45 uur – 15.15 uur: Toelichting TNO (Peter de Jong) over resultaten Technologie Cluster: 

homogeen kasklimaat definitie en richtlijn

Koffie pauze

 Van 15.30 uur – 16.00 uur: Toelichting TNO (Bas Knoll) over de invloed van droogtechnieken /

ventilatie en schermen op homogeniteit”

 Van 16.00 uur – 16.30 uur: ToelichtingWUR (Peter van Weel) over de toekomst van Het Nieuwe Telen

 Van 16.30 uur – 17.00 uur: Discussie en nabespreking, onder leiding van de dagvoorzitter

 Borrel 
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HET WOORD AAN:  DLV PLANT
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DISCUSSIE EN NABESPREKING

STELLING 1:

DOORDAT KWEKERS STUREN OP DE ZWAKSTE SCHAKEL IS DE REST VAN 

DE KAS SUB OPTIMAAL, WAT SLECHT IS VOOR ENERGIEKOSTEN EN 

OPBRENGST
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STELLING 2:

EEN IDEALE “HOMOGENITEIT” BESTAAT NIET, HET IS EEN ECONOMISCHE 

AFWEGING: KOSTEN OM HET OP DIT MOMENT HOMOGEEN TE KRIJGEN 

VS EXTRA OPBRENGST

STELLING 3:

VEEL “OPLOSSINGEN” VOOR EEN HOMOGENER 

KASKLIMAAT/ENERGIEBESPARING ZORGEN JUIST VOOR EXTRA 

INHOMOGENITEIT
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STELLING 4:

MET DE INZICHTEN VAN VANMIDDAG IS HET VOOR IEDERE KWEKER 

MOGELIJK OM BINNEN EEN JAAR EEN HOMOGENER KASKLIMAAT TE 

REALISEREN

BEDANKT 

VOOR UW AANWEZIGHEID 
EN UW BIJDRAGE

TOT ZIENS

BIJEENKOMST “HOMOGEEN KASKLIMAAT”
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Voordelen homogeen kasklimaat

Gertus de Sauvage    DLV / GreenQ                     31 maart 2015

Plant en teler

Op de meeste tuinen zie je al het compromis tussen

geaccepteerde ongelijkheid en aanwezige mogelijkheden om 

een gelijk klimaat te maken.
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Plant en teler

Op de meeste tuinen zie je al het compromis tussen

geaccepteerde ongelijkheid en mogelijkheden om een gelijk

klimaat te maken.

Ga er vanuit dat de teler al het mogelijke heeft gedaan om 

ongelijkheid weg te werken

Plant en teler

Op de meeste tuinen zie je al het compromis tussen

geaccepteerde ongelijkheid en mogelijkheden om een gelijk

klimaat te maken.

Ga er vanuit dat de teler al het mogelijke heeft gedaan om 

ongelijkheid weg te werken

Met zijn/haar huidige kennis om het maximale uit de 
klimaat installatie te peuteren
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Plant en teler

Als het compromis bereikt is kan je stellen;

Plant en teler

Dat de teler zijn kas stuurt op de zwakste plek (ken)

En dat de rest van de kas zodoende ook niet optimaal is, maar 
boven-optimaal
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Plant en teler

Dat de teler zijn kas stuurt op de zwakste plek (ken)

En dat de rest van de kas zodoende ook niet optimaal is, maar 
boven-optimaal

Dus de zwakste plek bepaalt de acties van de teler
die de rest van de kas super-optimaal maken. 

Plant en teler

Super-optimaal kost geld maar als je het niet doet kost het nog meer geld. 
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Plant en teler

En dat is het compromis wat je dagelijks op een tuin ziet

Super-optimaal kost geld maar als je het niet doet kost het nog meer geld.

Plant en teler

Super-optimaal kost geld maar als je het niet doet nog meer geld. 

En dat is het compromis wat je dagelijks op een tuin ziet

Wat gebeurt er als je onder sub-optimaal komt……….. 
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Plant en teler

Door reactie van de plant krijg je 

• Ziekten

• Ongelijke groei

• Ongelijke productie

• Ongelijke arbeid

• Slecht humeur

Plant en teler

Dan; 

Wordt telen niet meer voorspelbaar. 

En dat is wat een teler wil; 

Voldoende voorspelbaarheid want dan kan zij/hij

afspraken met afnemers en leveranciers maken
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Plant en teler

Een voorspelbaar homogeen kasklimaat draagt zodoende bij

tot een voorspelbaar humeur van de teler

Is een ‘homogeen klimaat’ een klimaat dat

overal opdezelfde wijze (tijd en plaats) de 

plant laat reageren op de acties van de 

teler en buiteninvloeden ?

Omschrijving
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Te denken valt aan;

Gelijkheid van klimaat in;

- Lengte

- Breedte

- Hoogte

- Gedurende de nacht en dag

- Gedurende zomer en winter

- Micro klimaat rond de plant (voorkomen dood klimaat)

- Micro klimaat rond de bladeren

Te denken valt aan;

Gelijkheid van klimaat in;

- Lengte

- Breedte

- Hoogte

- Gedurende de nacht en dag

- Gedurende zomer en winter

- Micro klimaat rond de plant (voorkomen dood klimaat)

- Micro klimaat rond de bladeren

Met de grote vraag; moet
voor al deze punten het 
klimaat gelijk zijn ?
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Te denken valt aan;

Gelijkheid van klimaat in;

- Lengte

- Breedte

- Hoogte

- Gedurende de nacht en dag

- Gedurende zomer en winter

- Micro klimaat rond de plant (voorkomen dood klimaat)

- Micro klimaat rond de bladeren

Met de grote vraag; moet
voor al deze punten het 
klimaat gelijk zijn ?

Wordt bepaald door de 
optimale condities voor de 
PLANT, niet die van de 
tuinder, maar wel door de 
tuinder ingesteld.

Teler beoordeelt klimaat en gewenste
verschillen op de reactie van de plant.
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Teler kijkt/beoordeelt klimaat en gewenste verschillen
naar de reactie van de plant.

Maar dan is het te laat bij een ongewenst verschil in klimaat

Teler kijkt/beoordeelt klimaat en gewenste verschillen
naar de reactie van de plant.

Maar dan is het leed al geschied bij een ongewenst
verschil in klimaat

Kunst nu wordt om VOORAF, dus voordat er ellende
optreedt, ongewenste verschillen voor de PLANT aan te
geven. 
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Weergave van 
• hoogste waarde
• laagste waarde
• gemiddelde
• tijd

en dan ???; hoe druk je de 
ongelijkheid uit

Inventarisatie;
veel meetpunten

Herkenbaar worden;
• Statische koude plekken
• Dynamische koude

plekken

Reactie teller; 
- uitstellen dat er gemeten wordt ‘zit wel goed’
- ongeduld “wat gaven die sensoren aan afgelopen
nacht”
- ongeloof “sensoren kloppen niet”
- acceptatie
- snelle actie - bijv dwars nokken

Horizontale verdeling voor
temperatuur en RV
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Effect “OVERDRUK” 
Data van Climeco, Horst

Geen overdruk Wel overdruk

“Onverwachte”effecten
ongelijkheid

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

0:00:00

6:00:00

12:00:0
0

18:00:0
0

0:00:00

Substraat volgt met vertraging
ruimtetemperatuur juli 2014

stem base

glasshouse

slab

Substraattemperatuur ijlt na op 
ruimtetemperatuur. 

Opwarmen van de kas in de 
ochtend; verschil in naijlen.
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Schermen geeft positief effect op gelijkheid
“Kieren” geeft veel ongelijkheid, koude val meetbaar

Ventilatoren op stand 1 doen zelden wat, harder zetten

Menggroepen geven veel ongelijkheid indien niet-geïsoleerd

Bij actieve ontvochtiging;
• Minder gebruik van buisrail-verwarming; 
• Gevelverwarming apart stuurbaar

Meer gelijkheid door gebruik van slurven

Meer meetboxen

Ervaringen/acties door multi-point 
metingen

VRAGEN ?

Gertus de Sauvage    DLV / GreenQ                     31 maart 2015
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Is een ‘homogeen klimaat’ een klimaat dat

overal opdezelfde wijze (tijd en plaats) de 

plant laat reageren op de acties van de 

teler en buiteninvloeden ?

Omschrijving



Homogeen kasklimaat dinsdag 31 maart 2015

Peter de Jong 1

HOMOGEEN KASKLIMAAT
Definitie en monitoring | Peter de Jong

INHOUD

1. Technologieclusters ‘Energiebesparing glastuinbouw

2. Technologiecluster ‘Homogeen Kasklimaat’

a. Klimaatongelijkheid: oorzaken en oplossingen

b. Definitie en beoordeling van (in)homogeniteit  huidige praktijk

c. Verbeterd criterium voor beoordeling homogeniteit

d. Richtlijn voor monitoring

3. Samenvatting

4. Vervolg…

dinsdag 31 maart 20152 | Homogeen kasklimaat
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1. TECHNOLOGIECLUSTERS ‘ENERGIEBESPARING 
GLASTUINBOUW’

Aanleiding

Kenmerkend voor Nederland: goede gewasopbrengst (productkwaliteit en –

hoeveelheid) bij efficiënt water- en energiegebruik

Klimaatongelijkheid steeds meer bepalend voor mogelijkheden verdere 

energiebesparing en productieverbetering: ‘slechtste’ plek is bepalend

Onvoldoende inzicht in effect van nieuwe technieken op klimaatongelijkheid

Doelen

Versterking Nederlandse bedrijfsleven

Bevorderen van samenwerking  beter op elkaar afgestemde systemen

Aanbrengen van focus in ontwikkelrichtingen van installaties en systemen

dinsdag 31 maart 20153 | Homogeen kasklimaat

1. TECHNOLOGIECLUSTERS ‘ENERGIEBESPARING 
GLASTUINBOUW’

Technologieclusters…

5 technologieclusters rond klimaatongelijkheid en energiebesparing in kassen

28 deelnemende bedrijven: telers, kassenbouwers, toeleveranciers, 

adviseurs, installateurs

Uitwisseling actuele stand van kennis en ontwikkeling rond kasklimaat en 

energie

…geven in zicht in:

Hoe kan de homogeniteit van het kasklimaat eenduidig worden vastgesteld?

Welke factoren zijn bepalend voor de homogeniteit van het kasklimaat?

Wat is het effect van de verschillende technieken op de homogeniteit?

Wat betekenen de nieuwe technieken voor het energiegebruik?
dinsdag 31 maart 20154 | Homogeen kasklimaat
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1. TECHNOLOGIECLUSTERS ‘ENERGIEBESPARING 
GLASTUINBOUW’

dinsdag 31 maart 20155 | Homogeen kasklimaat

TC 1 - Homogeen kasklimaat

Het overdragen en uitwisselen van kennis waarmee op eenduidige 
wijze de homogeniteit van het kasklimaat kan worden vastgesteld 
onder een aantal standaard condities, inclusief een indicatie voor de 
potentiële energiebesparing/CO2-uitstoot.

TC 2 - Optimaal ventileren
Het verbeteren van de homogeniteit van het kasklimaat door de 
toepassing van (nieuwe) technieken voor de verdeling van 
ventilatielucht en warmte of koude.

TC 3 - Efficiënt drogen
Een betere beheersing van de luchtvochtigheid in de kas bij wisselende 
buitencondities en gewaseigenschappen door de inzet van actieve 
mechanische ontvochtiging.

TC 4 - Isolerende schermdoeken
Optimalisatie van het schermen (strategie en materialen) met als doel 
de effecten op de homogeniteit van het kasklimaat bij het gebruik van 
de schermen te verkleinen.

TC 5 - Laagthermisch verwarmen
Toepassing van laagthermische technieken voor verwarming en koeling 
zonder dat hierdoor extra klimaatongelijkheid in de kas ontstaat.

2. TECHNOLOGIECLUSTER HOMOGEEN KASKLIMAAT

Uitwisselen van kennis m.b.t. klimaatongelijkheid in kassen

Identificeren van belangrijke invloedsfactoren: waardoor wordt 

klimaatongelijkheid veroorzaakt en welke oplossingen zijn er

Uniforme kwalificatie en bepalingswijze van (in)homogeniteit

dinsdag 31 maart 20156 | Homogeen kasklimaat



Homogeen kasklimaat dinsdag 31 maart 2015

Peter de Jong 4

WANNEER IS ER SPRAKE VAN 
KLIMAAT(ON)GELIJKHEID…?

“Als de temperatuurverschillen in de kas binnen een bandbreedte van 1,5 

graden blijven”

“Als elke plant hetzelfde produceert”

“Wanneer klimaatverschillen zichtbaar worden in het gewas”

“De gewenste homogeniteit is verschillend voor de dag- en nachtsituatie”

“De gewenste bandbreedtes voor temperatuur en vocht zijn afhankelijk van 

gewas, dag/nacht, seizoen, weer, enz…”

7 | Homogeen kasklimaat dinsdag 31 maart 2015

OORZAKEN KLIMAATONGELIJKHEID
(DEELNEMERS)

Weersinvloeden (zon, wind, e.d.)

Luchten

Schermkieren

(Verkeerd) gebruik ventilatoren

Overcapaciteit en traagheid verwarmingsinstallatie: zaagtandeffect

Verschillen in teelt: jong en oud gewas in zelfde kas

dinsdag 31 maart 20158 | Homogeen kasklimaat
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MAATREGELEN EN OPLOSSINGEN 
KLIMAATONGELIJKHEID (DEELNEMERS)

Gezoneerde regeling van verwarming en ventilatie

Lokale maatregelen: extra naverwarming, stralingsverwarming, luchtslurven

Sturing van schermdoek niet per afdeling maar per kas

Vermijden van schermkieren

Gelijke kiergrootte per afdeling

Luchten op windzijde zorgt voor een homogener kasklimaat

Meten van aanvoer- en retourtemperatuur: leidde tot betere afstelling kleppen 

en pompen verwarmingsinstallatie

Verwarming rustiger regelen en lagere buistemperatuur hanteren

Plaatsen van nokschotten

Meer luchten, vooral bij gesloten scherm

Configuratie van de ventilatoren aanpassen

Modelgebaseerde regeling
dinsdag 31 maart 20159 | Homogeen kasklimaat

HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

Hoe wordt homogeniteit op dit moment gemeten en beoordeeld?

Monitoring

Het aantal gebruikte sensoren bedraagt 25 (1 meetset);

Meetdichtheid van de sensoren is 10 tot 20 sensoren per hectare;

Afstand tot de gevel en/of middenpad is 20 m of meer zodat de 

randverschijnselen niet te veel meewegen in de beoordeling.

Meetperiode is afhankelijk van het doel van de metingen en de wensen van 

de teler; over het algemeen wordt gedurende een langere periode gemeten 

(weken tot maanden). 

dinsdag 31 maart 201510 | Homogeen kasklimaat
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HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

Beoordeling

Horizontale temperatuurverschillen: ∆T < 1,5 K t.o.v. het gemiddelde

Verticale temperatuurverschillen: geen criterium

Momentane homogeniteit: percentage van het totale aantal meetposities

met ∆T < 1,5 K

Gemiddelde homogeniteit in een tijdsperiode: percentage van de tijd dat 

een meetpunt binnen of buiten de bandbreedte van 1,5 K valt

Zie mollierdiagram en voorbeelden volgende dia’s…

dinsdag 31 maart 201511 | Homogeen kasklimaat

HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

dinsdag 31 maart 201512 | Homogeen kasklimaat

Mollierdiagram:

Temperatuurvariatie van 1,5 K bij 20°C 

en 85% RV  variatie RV is ± 4%RV

Meetfout: ± 3 tot 5 %

Kritische grens: 93% RV
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HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

dinsdag 31 maart 201513 | Homogeen kasklimaat

HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

dinsdag 31 maart 201514 | Homogeen kasklimaat
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HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

dinsdag 31 maart 201515 | Homogeen kasklimaat

HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

Huidige praktijk:

Geeft een goed overzicht van optredende klimaatverschillen zowel in positie 

als in tijd

Geeft snel inzicht in afwijkende plekken in de kas

Geeft inzicht in risico’s op basis van minimum vocht deficit

dinsdag 31 maart 201516 | Homogeen kasklimaat
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HOMOGENITEIT KASKLIMAAT
Definitie en beoordeling huidige praktijk

Beperkingen:

(Nog) geen inzicht in mogelijke oorzaken van afwijkende plekken

 koppeling met klimaatcomputer?

Geen inzicht in de schadelijkheid van de optredende klimaatongelijkheid: 

 wat is het effect van klimaatverschillen in positie en tijd op gewas en 

productie? klimaatverschillen worden niet gewogen;

Huidig criterium is een vaste waarde voor de toegestane afwijking (1,5 K) 

 Geen weging van de klimaatverschillen t.o.v. schadelijkheid

dinsdag 31 maart 201517 | Homogeen kasklimaat

VERBETERD CRITERIUM HOMOGENITEIT
Effect van klimaatvariaties op het gewas: temperatuur

dinsdag 31 maart 201518 | Homogeen kasklimaat
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VERBETERD CRITERIUM HOMOGENITEIT
Effect van klimaatvariaties op het gewas: vocht

dinsdag 31 maart 201519 | Homogeen kasklimaat

VERBETERD CRITERIUM HOMOGENITEIT
Samenvattend:

Beoordeling van het effect van klimaatverschillen op het gewas zou plaats 

moeten vinden op basis van de absolute niveaus van temperatuur en 

vochtigheid

Overschrijding van kritieke grenzen dient voorkomen te worden

Klimaatafwijkingen:

- kunnen worden ingezet als sturing voor de gewasontwikkeling

- kunnen de optimale ontwikkeling en productie van het gewas verstoren 

dinsdag 31 maart 201520 | Homogeen kasklimaat
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VERBETERD CRITERIUM HOMOGENITEIT
Sturing van het gewas door een teler d.m.v. klimaatafwijkingen zijn afhankelijk 

van randcondities zoals:

De grootte van de lichtsom (aanbod van daglicht)

Zonder voldoende lichtaanbod ontwikkelt het gewas toch nauwelijks en kan 

een lagere temperatuur prima zijn om het gewas in ruststand te brengen en 

energie te besparen

Planning van pieken in productie

Vanwege leveringscontracten of prijsontwikkeling kan dit wenselijk zijn

Anticiperen op extreme buitencondities

Toestaan van klimaatafwijkingen om bijv. te hoge piekafname van energie te 

voorkomen of om bijv. prioriteit te geven aan het afsmelten van sneeuw
dinsdag 31 maart 201521 | Homogeen kasklimaat

VERBETERD CRITERIUM HOMOGENITEIT
Illustratief voorbeeld van een weegcurve voor beoordeling klimaatongelijkheid 

dinsdag 31 maart 201522 | Homogeen kasklimaat
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VERBETERD CRITERIUM HOMOGENITEIT

Ontwikkeling van verbeterd criterium homogeniteit als instrument 
voor de beoordeling en de sturing van het kasklimaat door 
simulatie van de plantcondities met behulp van een ‘eevnoudig’ 
model voor de energie- en vochtbalans van de plant.

dinsdag 31 maart 201523 | Homogeen kasklimaat

VERBETERD CRITERIUM HOMOGENITEIT 

dinsdag 31 maart 201524 | Homogeen kasklimaat

Watergift

Condities
Temperatuur
Vochtigheid
Ventilatie
Straling

Rintern

Waterinhoud
Temperatuur

Transpiratie 
Verdamping

RinternEnergie (in)

Energie (uit)

Continue beoordeling en sturing van de kwaliteit van het kasklimaat
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RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT

dinsdag 31 maart 201525 | Homogeen kasklimaat

Globale monitoring

Doelstelling van de globale monitoring is om de homogeniteit van het 

kasklimaat in het horizontale vlak vast te stellen voor temperatuur en 

luchtvochtigheid.

Specifieke monitoring

Specifieke monitoring is bedoeld om het effect op de klimaatongelijkheid vast te 

stellen bij het gebruik van specifieke voorzieningen of het toepassen van 

specifieke maatregelen.

RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT
Literatuur

Certificatieschema Groen label kas

Meet- en beoordelingsvoorschrift

Handleiding voor opsporen en oplossen horizontale klimaatverschillen 

(oktober 2000)

Handleiding voor stapsgewijze aanpak voor het handmatig meten van 

klimaatverschillen met 1 thermometer

Smart dust onderzoek WUR (2010)

Uitgebreid praktijkonderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van 

draadloze meetsystemen

dinsdag 31 maart 201526 | Homogeen kasklimaat
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RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT
Overzicht

dinsdag 31 maart 201527 | Homogeen kasklimaat

Bron Aantal 
sensoren

[ha-1]

Onderlinge afstand 
sensoren

[m]
Groen label kas 25 20
Handleiding 
horizontale 
klimaatverschillen

18 - 34 20 - 30

Smart Dust onderzoek 
WUR

9 - 30 18 -33

Praktijk 10 - 20 20 - 30

RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT

Relatie meetonzekerheid en sensordichtheid (bron: Smart dust onderzoek WUR)

dinsdag 31 maart 201528 | Homogeen kasklimaat
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RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT

Aantal sensoren in het horizontale vlak

Aantal benodigde sensoren is afhankelijk van situatie

Minimaal aantal van 9 sensoren zal niet in alle situaties voldoen

Maximaal aantal sensoren van 30 per hectare is in veel situaties mogelijk te 

veel en vraagt een relatief grote meetinspanning

dinsdag 31 maart 201529 | Homogeen kasklimaat

RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT
Richtlijn globale monitoring

20 sensoren per hectare met een onderlinge afstand van 20 tot 25 m 

Maximale afstand tot gevel of pad: ≤ halve onderlinge afstand van de 

sensoren

dinsdag 31 maart 201530 | Homogeen kasklimaat
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RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT
Richtlijn globale monitoring

Verticale positie:

• lage gewassen: < 0,5 m boven het gewas en bij voorkeur ook tussen het 

gewas

• hoge gewassen: tussen het gewas op bij voorkeur tenminste 2 hoogtes

Specificaties sensoren: temperatuur: ± 0,3 °C, relatieve vochtigheid: ± 2%RV

Stralingsbescherming: dubbelwandig en zelf-ventilerend

dinsdag 31 maart 201531 | Homogeen kasklimaat

RICHTLIJN MONITORING KASKLIMAAT
Richtlijn specifieke monitoring

Beoordeling van het effect van voorzieningen of maatregelen op de 

klimaatongelijkheid door doelgerichte, kortdurende monitoring.

Hierbij kan worden gedacht aan effect van het gebruik van:

horizontale of verticale ventilatoren;

luchtslangen;

(gevel)verwarming;

voorzieningen voor bevochtiging of ontvochtiging;

luchtramen;

isolatie- of verduisteringsschermen.

Richtlijn bevat een stapsgewijze beschrijving voor een meetprocedure.

dinsdag 31 maart 201532 | Homogeen kasklimaat
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3. SAMENVATTING
Definitie homogeniteit

Huidige praktijk voor de monitoring en beoordeling van de homogeniteit geeft 

een goede indruk van de klimaatongelijkheid en de koude of warme plekken 

in de kas;

Om het effect van klimaatverschillen op het gewas en de productie te 

beoordelen is een verbeterd criterium gewenst;

Op basis van een relatief eenvoudig model voor de energie- en vochtbalans 

is het mogelijk een gewogen oordeel van het kasklimaat te geven.

Monitoring

Het aantal sensoren dat nodig is voor het bepalen van de klimaatongelijkheid 

bedraagt ca. 20 per hectare met een onderlinge afstand van 20 tot 25 m.

Voor een goede beoordeling van de homogeniteit dient de afstand tot gevel 

en paden kleiner of gelijk te zijn aan de onderlinge afstand van de sensoren.
dinsdag 31 maart 201533 | Homogeen kasklimaat

4. VERVOLG…

(Door)ontwikkeling van energie- en vochtmodel voor verschillende gewassen;

Nagaan van mogelijkheden bestaande plant- en groeimodellen voor 

inpassing in homogeniteits beoordeling;

Toepassen van methodiek op beschikbare datasets voor toetsing en validatie.

dinsdag 31 maart 201534 | Homogeen kasklimaat
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HOMOGENITEIT EN INSTALLATIES
Bas Knoll

INHOUD

Homogeniteit en installaties

Belangrijke invloedsfactoren inhomogeniteit

Relatie met energiezuinigheid

Verband met schermen

Verband met drogen

Invloed raamluchting

Nuttiger gebruik drooglucht

Aanbevelingen

dinsdag 31 maart 2015
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INHOMOGENITEIT

dinsdag 31 maart 20153 | Homogeniteit en installaties

IDENTIFICATIE INVLOEDSFACTOREN 
ANALYSE MONITORING

Belangrijkste correlaties:

Voor inhomogeniteit:

Schermgebruik

Verwarmen (Tkas - buiten)

Wind / raamgebruik

Zon

Voor binnentemperatuur:

Buitentemperatuur

Zon

Wind

Vochtigheid
Homogeniteit en installaties

Voor vochtigheid binnen:
• Binnentemperatuur
• Verwarmen / buitenconditie
• Zon
• Wind / raamgebruik
• Schermen

dinsdag 31 maart 2015
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RESULTATEN INHOMOGENITEIT

Moderne energie-efficiënte kassen vertonen toenemende 

klimaatongelijkheden:

Gemiddeld ≈ 3 K 10-15% RV

Piek > 5 K > 20% RV

Verergert met toename van warmtestromen (stoken, zon) en met de wind

Treedt vooral op bij:

Lage-temperatuur verwarming

Meervoudig schermen

Natuurlijk ventileren

Ruimere kassen met grotere afmetingen

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015

OORZAKEN VAN NIET-UNIFORM KASKLIMAAT
Natuurlijke luchtbewegingen aangedreven door temperatuurverschillen over 

de luchtdoorlatende schermen

Voorkeursrichtingen van natuurlijke ventilatiestromen door de kas  vooral 

bij hogere windsnelheden

Warmtelasten bovenin van zon en lampen  zonlast, gewastype, 

warmteproductie lampen

Slechte ventilatie-efficiëntie (verticale indringing/verdeling van ventilatielucht) 

 ventilatie-/circulatiedebiet en zonlast

Defecten in kasconstructie en (ontwerp van) klimaatverdeelsystemen

Afwijkingen van de ontwerpinstellingen / verstoringen van systemen, bijv. door 

energiemaatregelen

Aanvullende conclusie:

De huidige wijze van drogen door condensatie aan het dek en via raamluchting 

beïnvloedt de functie van schermen ongunstig
Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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RELATIE MET ENERGIE (= KADER)

dinsdag 31 maart 20157 | Homogeniteit en installaties

EFFECT ENERGIE-EFFICIËNTIE / PLANT
Homogener klimaat staat zuiniger maar kritischer instellingen toe (belangrijk voor 

HNT-doel ‘met de natuur mee telen’):

• 1 K lagere instelling ≈ 10% minder energiegebruik

• Als RV van 84 naar 93% ≈ 40% minder (droog)energie

 gemiddelde klimaatongelijkheid 2 K omlaag

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015



Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015

Bas Knoll 5

REPRESENTATIEF VERLOOP ENERGIEGEBRUIK
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STRATEGIE VERMINDERING ENERGIEGEBRUIK

Transmissie overdag: Isolerende (diffuse) 

dubbele beglazing met antireflectie-coating 

(U ≈ 1,2 à 2,6 W/m².K bij LTA ≈ 89 à 93%)

Transmissie nacht: hoogwaardige 

schermen (U ≈ 0,6 W/m².K)

Verdamping: terugwinnen voelbare en 

latente warmte

Korte-termijn warmte- en koudeopslag 

(buffer voor enkele etmalen) of lange-

termijn (aquifer) bij belichte teelten

Laag-thermische verwarming/koeling
Homogeniteit en installaties
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INVLOED SCHERMEN

dinsdag 31 maart 201511 | Homogeniteit en installaties

SCHERMEN EN KLIMAATONGELIJKHEID

Bevindingen monitoring:

Minder klimaatverschillen in de nacht (bij schermen dicht) dan overdag

Grote tijdelijke klimaatverstoring bij openen scherm (kier trekken)

Uittredende koude van boven scherm is motor voor klimaatongelijkheid 

samenhang met:

Isolatie scherm

Luchtlek scherm 

Raamkieren/wind

Overdruk mechanische

ventilatie

Stromingsobstakels

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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NATUURLIJKE VOORKEURSSTROMEN

Homogeniteit en installaties

Grootte T over schermen en afschot 

 zichzelf versterkende thermiek 

(hevel door koude ‘luchtbel’)

Niet-dominante verwarming (lage 

temperatuur) remt stroming niet

Vrije stromingsruimte / gewasweerstand

dinsdag 31 maart 2015

Homogeniteit en installaties

INVLOEDSFACTOREN NATUURLIJKE 
RUIMTESTROMINGEN

Ontstaan door:
Vallende lucht onder koud dek
Stijgende lucht boven verwarmingsbuizen
Bewegingsenergie intredende ventilatielucht

Bij kasramen (wind-afhankelijk)
Uit luchtslangen / schermopeningen

Luchtstromen door mengventilatoren

Bevorderd door:
Lekke schermen
Afschot (“schoorsteenhoogte”)
Vrije ruimte (bovenin hoge kas, onder teeltgoot)

Beperkt door:
Gewasweerstand (hoog en dicht gewas)
Stabiele thermische gelaagdheid (zon bovenin)
Overdruk door mechanische ventilatie
Stromingsbarrières (bijv. nokschotten) dinsdag 31 maart 2015
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INVLOED DROGEN

dinsdag 31 maart 201515 | Homogeniteit en installaties

STERK VERLOOP VAN DE BENODIGDE DROOG-
EN SPUICAPACITEIT DOOR HET JAAR

dinsdag 31 maart 2015Homogeniteit en installaties
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TWEE SYSTEMEN MET VERSCHILLENDE 
DROOGCAPACITEIT (AFH. VAN STOKEN)

Vrije 
luchting

Gecon-
troleerd
drogen

stookgrens dinsdag 31 maart 2015Homogeniteit en installaties

VERBETEREN TRADITIONEEL REGIME VAN 
VOCHTBEHEERSING
Traditioneel: 

1. Condensatie aan het dek en het 

scherm

2. Kier trekken in het scherm 

(uitwisselen)

3. Raamkieren er bij (ventilatie)

4. Groeibuis aan tussen gewas (bij-

warmen)

5. Horizontale mengventilatoren aan 

(vereffenen)

6. Krijten in zomer / schaduwschermen 

dicht (verdamping inperken)

Homogeniteit en installaties

Verbeterd:

1. Schermtypen met verbeterde 

vochtdoorlaat (beter uitwisselen)

2. Condensatie aan dek en scherm

3. Raamkieren bij dicht scherm 

(gezoneerde ventilatie)

4. Verticale mengventilatoren aan 

(gericht vereffenen)

5. Bovenverwarming aan (bij-warmen

zonder stimuleren verdamping)

6. Kier trekken in het scherm (versterkt 

uitwisselen)  uitstel 

transmissieverlies en uitstraling
dinsdag 31 maart 2015
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UITDAGINGEN VOOR EFFICIËNTE DROOG-OPTIES

Homogeniteit en installaties

Energie:

Terugwinning verdampingsenergie

Afgestemd op schermgebruik (handhaven reductie transmissieverlies)

Benutting duurzame energiebronnen (laagwaardige warmte/koude)

Minimalisatie (elektrische) hulpenergie

Slimme regeling (adaptief  HNT)

Distributie:

Droogelementen in de kas verdelen (geen gesleep met kaslucht)

Inhomogeniteit compenseren (gedifferentieerde lokale naregeling)

Afstemming op gewas (microklimaat)

Ruimtebeslag/ schaduwwerking:

Inpassing in teeltruimte

Onder of tussen het gewas, maar zo min mogelijk er boven
dinsdag 31 maart 2015

KEUZEMOMENT ONTWIKKELRICHTING

Scenario 1: Ontvochtiging via de 

schermen

Pragmatisch systeem, benut natuurlijke 

capaciteit door condensatie

Benut koude boven scherm voor 

verticale luchtindringing gewas

Ontvochtigingscapaciteit beperkt en 

niet parallel aan behoefte  eerder 

aanvullend luchten dus CO2-verlies

Beperkte besparingspotentie:

Verbetering ventilatie-efficiëntie 

Verlies condensatiewarmte

Minder schermoptimalisatie mogelijk

Homogeniteit en installaties

Scenario 2: Ontvochtiging buiten de 

schermen om

Complexere systemen, deels nog in 

ontwikkeling

Niet bij alle gewassen eenvoudig 

inpasbaar

Ontvochtigingscapaciteit aanpasbaar 

aan behoefte  later aanvullend luchten 

dus meer CO2

Hoge besparingspotentie:

Droogte inbrengen op vochtigste plekken

Voelbare en latente warmte terugwinnen

Maximale schermoptimalisatie mogelijk

dinsdag 31 maart 2015
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MECHANISCHE 
VENTILATIE (MET 
WARMTETERUGWINNING 
OF WARMTEPOMP)

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015

VOCHT 
CONDENSEREN OP 
EEN KOUD-
WATERSCHERM

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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VOCHT 
CONDENSEREN OP 
EEN KOELBLOK

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015

VOCHT 
ABSORBEREN OP 
ZOUT

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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INVLOED RAAMLUCHTING

dinsdag 31 maart 201525 | Homogeniteit en installaties

INVLOED VAN DE WIND OP (IN)HOMOGENITEIT

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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HOOFDSTROOM 
VENTILATIE 
AFHANKELIJK 
VAN 
WINDRICHTING

Homogeniteit en installaties

koel,
vochtig,

Lage CO2

warm,
droog,

hoge CO2

toevoer afvoer
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GELIJKMATIGER LUCHTEN –
OPTIMALISATIE LUCHTVERDELING

0
2

4
6

8
10

-2,5

2 ,5

7 ,5

12 ,5

17 ,5

22 ,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

win dsnelhe id [m/s]

bu itentemperatu ur [°]

Gem idde ld  benodigde ra am stand afhank elijk  van de weers om standigheden

70-80

60-70

50-60

40-50

30-40

20-30

10-20

0-10

Homogeniteit en installaties

Uitgangspunt: elke kappoot evenveel lucht in en uit

Remedie: luchtmechaniek in meer zones uitvoeren

Regeling: raamstand per zone afstemmen op lokale 

drijvende kracht

Zo mogelijk combineren met meerzijdig 

scharnierende ramen
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NUTTIGER GEBRUIK DROOGLUCHT 

(VENTILATIE-EFFICIËNTIE)

dinsdag 31 maart 201529 | Homogeniteit en installaties

Homogeniteit en installaties

Koel,
vochtig

Warm,
lage CO2

Hoge 
ventilatie-
efficiëntie

Lage 
ventilatie-
efficiëntie

Doorluchting 
voornamelijk bovenin

Omzetting    van zon op
bovenste   bladlagen

THERMISCHE GELAAGDHEID  
BEPERKT VERTICALE INDRINGING 
VAN VENTILATIELUCHT 

dinsdag 31 maart 2015
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OPGAVE: VERBETEREN VENTILATIE-EFFICIËNTIE

Hoe efficiënter dan met gewasbuis of horizontale ventilatoren?

1e stap - gerichter ventileren:

Verticale ventilatoren (indringing lucht van bovenaf bevorderen)

Luchtslurven onder het gewas (aanvulling op raamluchting)

Knelpunt  is homogene verdeling over de plant zonder gewasschade.

Voorstel volgende stap:

Injectiebeluchting  homogener verdelen bewegingsenergie dichter bij plant

Pulsbeluchting  periodieke sterke vlagen bereiken alle plantdelen

dinsdag 31 maart 201531 | Homogeniteit en installaties

TWEE HOOFDRICHTINGEN ADDITIONEEL

Slangluchting Verticale ventilatoren

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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MET VENTILATION-JET (VERTICALE VENTILATIE) 
MINDER (GEMETEN) KLIMAATONGELIJKHEID

dinsdag 31 maart 2015Homogeniteit en installaties

Ventilation Jet

Referentie

SLANGLUCHTING KAN ONGELIJKMATIGHEID 
POTENTIEEL VERSTERKEN BIJ CIRCULATIE 
(MAAR BLIJKT NIET BIJ METINGEN)

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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SLANGLUCHTING MET VOLLEDIG BUITENLUCHT: 
ONDERDRUKKEN LUCHTSTROOM UIT SCHERM 
(NADEEL ENERGIEVERLIES)

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015

Homogeniteit en installaties

LUCHTSLANG MET INGEBOUWDE NAVERWARMING

Tweetraps verwarming slanglucht:

bij intrede

in slang  compensatie afkoeling

Resultaat:

Zowel gelijkmatige lucht- als warmteverdeling

Compensatie inhomogene kastemperatuur mogelijk

dinsdag 31 maart 2015
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AANBEVELINGEN

dinsdag 31 maart 201537 | Homogeniteit en installaties

AANBEVELINGEN (1)
Herontwerp bestaande verdeelsystemen en regel ze in  aanpassing aan 

energiemaatregelen

Verbeter de luchtdichtheid van schermen en hun afsluitingen (wel vocht door laten?) 

Voorzie de schermen van gelijkmatig er over verdeelde, regelbare minimum 

openingen (gedoseerd openen)

Beheers luchtuitstroming van boven de schermen omlaag door overdruk over de 

schermen (energetische consequentie?)

Breng stromingsbarrières aan in open ruimtedelen (nokschotten e.d.)

Ontwerp kassen met alleen afschot in de goten, maar niet in het dek en de schermen

Maak een onderverdeling in de raamgroepen/ het luchtmechaniek. Maak de groepen 

onderling onafhankelijk instelbaar. Combineer met een intelligente regeling. 

Verbeter de natuurlijke ventilatie verder door tweezijdig scharnierende luchtramen te 

ontwerpen (windonderschepping in alle richtingen)

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015
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AANBEVELINGEN (2)
Ontwikkel verbeterde luchtmenging  pulserend/intermitterend t.b.v. sterke 

uitwisseling zonder gewasschade en met laag elektraverbruik

Vul de homogene basis-verdeelsystemen aan met decentrale, lokaal 

naregelbare systemen, bijv.:

Mechanische ventilatieslurven met interne naverwarming

Autonome lokale naverwarmers / koelers / drogers

Ontwikkel verbeterde assimilatiebelichting:

Watergekoeld (onderdrukken, terugwinnen, tijdelijk opslaan en 

hergebruiken van lampwarmte)

Hoog-efficiënte LED’s (betere verhouding licht/warmte)

Meer lokaal over de gehele plant gepositioneerd (efficiënter) 

Pas diffuse beglazing toe met reflectors in de kas

Homogeniteit en installaties dinsdag 31 maart 2015

BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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De toekomst van Het Nieuwe Telen

Peter van Weel

Dankzij Het Nieuwe Telen zijn de condities 
in de kas al uniformer geworden

 De schermkier die kouval veroorzaakt wordt uitgebannen
 Door ventilatie met overdruk krijgt de buitenwereld ook 

minder invloed
 Er is door onderzoek meer begrip gekomen over de 

oorzaken van verschillen in temperatuur, luchtbeweging, 
vocht, CO2 enz.
 De aandacht kan daardoor worden verlegd van 

macroklimaat op meetboxniveau naar microklimaat op 
plantonderdeel niveau
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Het Nieuwe Telen is gebaseerd op natuurkundige en 
fysiologische wetten

 Van menselijk “gevoel van welbehagen” naar meetbare 
plantcondities leidend tot gedefinieerde plantprestaties
 Van Groene Vingers naar de “Speaking Plant”
 De Energiebalans vormt daarbij de belangrijkste basis: 

● De som van alle toegevoerde energie = de som van 
alle afgevoerde energie

 Plantreactie op de energiebalans= fysiologie
 Door die kennis is beter isoleren mogelijk en kan 

onnodige vochtafvoer worden beperkt
 Alleen een uniforme verdeling van licht, temperatuur, 

vocht, CO2 en andere gassen maakt dit mogelijk

De natuurkundige basis
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Energiebalans?

Rn door gewas geabsorbeerde straling

El Warmteoverdracht via verdamping (Latent)
Q Warmteoverdracht via convectie (Voelbaar)
G Warmteoverdracht naar de bodem (wordt in 

toekomst uitgesloten door isolatie  betere sturing)

Rn=El+ Q + G

Verdamping V is afhankelijk van energiebalans

l

GTThR
V

lbn 


)(

Rn door gewas geabsorbeerde straling (netto stralingsmeter)

h(Tb-Tl) de convectieve warmteoverdracht 

van blad (Tb )  naar kaslucht (Tl ) (Tb meten met IR 
camera)

h= factor afhankelijk van bladoppervlak en luchtbeweging langs
blad

l verdampingswarmte voor water (constante)
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Planttemperatuur beinvloedt CO2 opname

CO2 opname afhankelijk van huidmondjes geleiding (gs)

Meten: 
T (blad en lucht) en RV

+
Verdamping met weegschaal

Of 
Netto geabsorbeerde energie

gewas

lbn

s VPDl

TThR
g





)(
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Het meten van de Netto straling voor de sturing van 

huidmondjes, maar ook voor de schermsluiting (uitstraling)

4 sensoren: 2 omhoog kijkend, 2 omlaag
PAR + NIR: 300‐3000 nm
Warmtestraling: 5000‐42000 nm

Ieder kassysteem kent zijn eigen natuurkundige gevolgen
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Luchtbeweging koelt knop af (1 m/sec)

26 oC

27 oC

32 oC

39 oC

Problemen veroorzaakt door 
schermkieren
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Kouval door stroming boven het doek

Kouval door windinvloed
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Schermen volledig sluiten samen met 
luchtbeweging maakt klimaat uniformer

Schermen volledig sluiten maakt horizontale en verticale T verschillen kleiner

Gesloten
kas
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Kas in Kas

Inbreng droge buitenlucht met ventilator

Wat is verschil met gewoon luchten of kieren?

 Nauwkeuriger. (1% meer lucht of kier is regeltechnisch 
vaak al te veel)   
 Directer:

● je brengt ‘droogte’ in. Niet via omweg vocht 
beheersen: raam, kier of buis inzetten en hopen dat 
het dan droger wordt

● Temperatuurneutraal i.t.t. minimumbuis
● Inbrengen met ‘overdruk’.  

 Uniformer: de kieren in de schermen vervallen of worden 
kleiner
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Overdruk systemen voor ventilatie

Sturen op AV, RV of op verdamping?



31‐3‐2015

11

Lampwarmte omlaag stuwen met een 
ventilator bij een volledig gesloten doek

 Nu vaak warme buis onderin onnodig 40-50 W/m2

energietoevoer + onnodige extra verdamping
 Lampwarmte omlaag stuwen met een ventilator heeft 

meerdere voordelen:
● minder onnodige warmte toevoeren minder 

verdamping minder energieverlies en meer 
mogelijkheden voor lichtafscherming

● Bij gesloten scherm ontstaat normaal een “warme 
deken” van stilstaande lucht met negatieve 
fysiologische gevolgen. Deze wordt doorbroken

De Ventilationjet en de Airmix kunnen lampwarmte 
omlaag stuwen en ontvochtigen in één systeem
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Experiment Ventilationjet in een belichte tomatenkas

Circulatie kaslucht:
V-FloFan,
5000 m3/h

Toevoer van droge lucht:
Multifan Short Case Fan 35,
2500 m3/h

Schermen:
-XLS SL99 Revolux, licht emissie reductie, 

50% energie besparing
-XLS 10 Revolux, dagscherm, 47% energiebesparing

Invloed van lampen en ventilatoren op het 
verticale T profiel
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In Referentie kas: meer buis

Tomaat: Verschillende klimaten, zelfde productie
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Chrysant: bedrijf met slurf boven gewas

Overwegingen:
- Met slurven kun je ook bij ‘scherm open’ werken
- In zomer bij warm weer…….misschien extra koelen
- In de winter misschien vervanging bovenverwarming 

Hoe werkt het systeem?

 In gevel luchtbehandelingskast (LBK)
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Effect van Verwarmen / Koelen

 Temperatuur in slurf verandert onderweg richting de 
kastemperatuur
 Bij ‘koelen’ of ‘verwarmen’ met de slurf merk je dat.
 Levert permanente temperatuur verschillen.
 Oplossen: lucht max 3 graden afwijkend van kasT

Temperatuur tussen het gewas van 0 tot 4 uur in 2014

Extra scherm geeft hogere 
nachttemperatuur in LD fase

Lage temp als bij proef onderbuis uit is.
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Energie besparen en een 
uniform klimaat maken 

doe je met betere 
schermen!

Maar aan welke eisen moet een scherm voldoen?

Gewone verduistering zwart/wit
kastemperatuur 20 0C, buiten onbewolkt en 0 0C



31‐3‐2015

17

2 gealuminiseerde folies + PVDF folie

Overzicht opties, kastemperatuur 20 0C, 
bij onbewolkte hemel en 0 0C buiten

Watt/
m2

T kop T kop-
basis

K-waarde

Geen scherm 146 16,7 12,1 6,7
Gewone verduistering 87 18,0 7,0 3,8
Verduistering met spouw 68 18,4 2,8
Verduistering spouw + alu, 
doek

55 18,6 2,2

2 geal. doeken + dampdichte 
folie

29 19,4 1,9 0,8
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Hoogisolerende kas met 3 schermen

1. Dubbel gealuminiseerd doek op één schuifinstallatie.
Maximale reductie van stralingsverliezen + 1 
luchtspouw

2. Hoogtransparant (94%) PVDF folie op aparte installatie
2e luchtspouw + reductie verdampingsverliezen 

3. Overdag: AC folie naast scherm 1
Nooit een kier + luchtspouw overdag

Overdag: Twee transparante folies +
luchtcirculatie met een ventilator
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Nacht: Dubbel gealuminiseerd doek met daaronder 
dampdicht folie, kas= 19 0C 

Beeldmarkeringen: 
Meetobject Temp. Object 
Meetpunt 1  16.6  dubbel doek + folie 
Meetpunt 2  15.1  gevel 
Meetpunt 3  17.9  plantkop 

HNT: Waar zijn we technisch en waar gaan we heen?

 Schermkieren en minimum buis zijn bijna verdwenen

 Vochtafvoer naar behoefte is mogelijk behalve bij hoge buiten 
AV

 Hoge isolatiewaarden kas bereikbaar zonder veel lichtverlies

 Isolatiewaarde aan te passen aan plantbehoefte

 Verwarming of koeling per plantzone

 Ontvochtiging met warmteterugwinning

 Teeltsturing o.b.v. energiebalans en verwerking assimilaten

Uniform
klimaat
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Bedankt voor uw aandacht
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