
                                                                                          

 

Verslag bijeenkomst Homogeen kasklimaat 
 
Homogeen Kasklimaat, 6 oktober 2015  
Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn, Westfriese Parkweg 1, 1625 MA Hoorn  
 
1. Introductie  
 
Elke kweker streeft naar een homogeen kasklimaat; voor een maximale teeltopbrengst, verminderd 
risico op ziekte, minimaal energiegebruik en daarmee minimale energiekos-ten. In de praktijk kent de 
realisatie van een homogeen kasklimaat nog wel vele uitdagin-gen. Buitenluchtaanzuiging, 
luchtslurven, sensornetwerken, verticale ventilatie, allemaal technieken die een homogeen kasklimaat 
zouden moeten opleveren, maar dit niet altijd doen.  
AgriVizier heeft zich het afgelopen jaar (via de Technologie Clusters homogeen kasklimaat en 
ontvochtigen) met diverse partners verdiept in die uitdagingen voor de tuinbouwsector. In maart jl. 
organiseerde TNO – in samenwerking met de AgriVizier partners ‘WUR, DLV Plant en Flynth’ – een 
eerste goed bezochte en interessante bijeenkomst over de bevindingen. Op dinsdag 6 oktober jl. vond 
de tweede bijeenkomst plaats met als doel het bijeenbrengen van een breed netwerk van bedrijven 
met kennis en ervaring over kasklimaat onderwerpen. Met 45 aanwezigen (kwekers, tuinbouw 
technische toeleveranciers, installateurs, kennisinstellingen en adviseurs) is dit geslaagd. Ze hebben 
samen bijgedragen aan een constructieve middag. 
Een tweede doel was het delen van de onderzoeksresultaten van 
de Technologie Clusters. We hebben laten zien wat een homogeen 
kasklimaat kan opleveren en welke uitdagingen er spelen. 
Gezamenlijk zijn we tot ideeën ge komen over hoe we daar als 
tuinbouwbedrijven in de toekomst op in kunnen spelen.  
 
Om 14.00 uur opent de dagvoorzitter Egon Janssen de 
bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom en zet het doel en 
programma van de middag uiteen. Ook geeft hij de aanwezigen een 
toelichting over Agrivizier. De rol en manier waarop Agrivizier de 
agribusiness in Noord-Holland Noord versterkt, innovaties 
stimuleert en ondernemers laat samenwerken, staat in zijn 
toelichting centraal. Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan 
Bas Knoll (TNO) die in gaat op:  
De uitkomsten van de Technologie clusters:  
1. Homogeniteit kasklimaat bepalen  
2. Optimaal ventileren  
3. Efficiënt drogen  
4. Isolerende schermen  
5. Lage-temperatuur verwarmen  
 
Doel is om actuele kennis uitwisselen omtrent (ontwerp van) 
energiezuinige kassen met homogeen klimaat (stand der 
techniek/ontwikkeling). Daarnaast om de aanzet te geven 
gezamenlijk verbeterrichtingen per onderwerp uit te werken.  
*De hand-out van de presentatie is bij dit verslag gevoegd (pdf file). 
 
Een korte greep:  

–duur 
en -periode).  



temperatuurvoelers, dauwpuntmeting voor hoge RV’s, 
spatwaterbestendig) en regelapparatuur (con-trole lokaal 
meteostation)  

 
o Criterium = ruimtelijke temperatuurverschillen binnen ± 0,75 K  
o Gelijkheid = percentage meetpunten dat voldoet  

 
o Meer betekenis voor de plant en zijn dynamiek => weegcurve 
voor ma-te en duur van afwijking t.o.v. optimum  

schermen en 
belichting) bepa-len van de benodigde capaciteit voor vocht- en 
warmteafvoer, afhankelijk van buitenklimaat  

homogeen kaskli-maat  
-energie plus 

herwinnen stookenergie => essentieel voor volgende 
energiesprong:  

aanpassingssnel-heid plant) met hoge frequentie (meermalen per 
uur)  
 
Kortom:  

ingen (start is gemaakt) 
noodzakelijk voor energiezuinige kas met homogeen klimaat  

 
o meten  
o ontwerpen (simuleren)  
o product- en systeemvernieuwing  

 
o Wie pakt wat op?  
o Welke aanpak?  
o Welke partners?  
o Financiering?  
 
 
Discussie ronde 1 ‘Droombeeld kasklimaat’  
De opdracht  
Na de toelichting van Bas Knoll/TNO is de groep in 3 subgroepen 
verdeeld voor de eerste discussie ronde, met de centrale vraag:  
Hoe ziet uw/het ideale kasklimaat (situatie in de kas/het systeem) 
eruit?  

 

tuinbouwsector?  
 
Uitgangspunten  

technisch alles mogelijk 
is en dat er vol-doende geld beschikbaar is.  

mogelijk is en het klimaat zo homogeen mogelijk.  
 
Praktisch  
Welk gewas kiezen we met de totale groep?:  
a) Bloemen gewas belicht  
b) Groente gewas  
c) Schaduw minnende plant  
 
Subvragen  
1. Hoe ziet de situatie ‘drogen/ventileren’ eruit (in het droombeeld)?  



2. Hoe ziet de situatie ‘schermen/isoleren’ eruit (in het 
droombeeld)?  
3. Hoe ziet de situatie ‘efficiënt koelen/verwarmen’ eruit (in het 
droombeeld)?  
 
Resultaten  
Beide discussie opdrachten werden in subgroepen uitgevoerd. Na 
afloop presenteerde elke groep haar resultaten, van opdracht 2 het 
volgende: 
 
Groep 1  
“Kasontwerp voor chrysant op substraat”  

-
/lichtzones  
o Optimaal verdelen kleine/grote planten (ruimtegebruik)  
o Plant naar optimale klimaat- of lichtzone  
o Meerlaags afhankelijk v. lichtbehoefte (eigen schaduw als 
'verduistering')  
o Arbeid efficiënter (plant naar arbeider)  

 
 

o Variabele diffusie door wisseling medium  
o Idem variabele isolatie (schuimbolletjes?)  

met schermpakket  
o Hoogtransparant enkel scherm voor overdag  
o Meerlaags isolerend scherm voor nacht  

-verlichting  
o Doorontwikkeld en met selectieve frequenties/kleuren  
o Watergekoeld met tussenbuffer voor tijdelijke opslag warmte  
o Geïntegreerd luchtzijdig warmte-afgevend element (dubbelfunctie 
warm-tewisselaar lamp)  

 
o Verticale luchtaanvoer via holle kaspoten  
o Distributie via ventilatievloer (als bij stallen, uien drogen, e.d.)  

Grote debieten, veel of weinig luchtbeweging mogelijk (gewas 
wel/niet (overmatig) activeren)  
o Tevens zeer-lage-temperatuur-verwarming met bodembuffer  

Door groot verdeeloppervlak i.c.m. koude ventilatielucht  
o Terugwinning verdampingswarmte??  

Luchtcirculatie / vereffening klimaatverschillen  
Verticale ventilatoren gecombineerd met lucht van boven het 

scherm  
 
Groep 2  
“Kasontwerp voor potplanten”  

 
 

 
o Ventilatoren  
o Kleppen  
o Voor goed microklimaat: Hoge RV, Goede luchtsnelheid  
 

 
 

 
vochtdoorlatend/isoleren  

 
Groep 3  
“Kasontwerp voor Alstroemeria ”  

 



 
-  

 
o Vocht alleen afvoeren  

 
ge koude/warmte bronnen belangrijk  

o Warmte opslag voor zomer vs winter situatie  
o Warmte is eenvoudig in de kas te brengen  
o Grondkoeling in de kas (kost veel energie)  

 
o WKO, grond koelen met koudwaterbron, buiten solar scherm voor 
on-dersteuning bij hoge temperaturen  

 
o Elektrisch verwarmen (decentraal door middel van IR schermen)  
o Warmwaterbron  
o Opslag + alternatieve bronnen  
 
6. Presentatie TNO ‘gezamenlijk platform’  
 
Met de aanwezigen is afgesproken, de presentatie van Egon 
Janssen (TNO) bij het verslag te voegen. Deze presentatie is 
tijdens de bijeenkomst niet gehouden vanwege een tijds-aspect 
(voortgang bijeenkomst).  
*De hand-out van de presentatie is bij dit verslag gevoegd (pdf file).  
7. Discussie ronde 2 ‘Thema’s en invulling platform’  
 
Beide discussie opdrachten werden in subgroepen uitgevoerd. Na 
afloop presenteerde elke groep haar resultaten, van opdracht 2 het 
volgende:  
De opdracht  
Hoe denken we als groep ‘het beschreven droombeeld kasklimaat’ 
te bereiken? 
 
Subvragen  
1. Wat zijn de belangrijke items van de gezamenlijke roadmap?  
2. Welke thema’s zijn belangrijk hierin?  
3. Wat is er nodig om de ‘stip op de horizon’ te bereiken?  
 
Wat zijn u behoeften?  
4. Wie zal daarbij betrokken (moeten) zijn?  
5. Hoe ziet u de rol van TNO hierbij?  
6. Wat is uw rol (organisatie/persoon) binnen dit traject? Wat draagt 
u bij? Welke ontwikkelingen gaat u starten?  
 
Resultaten  
Groep 1 (Chrysant)  
Benodigdheden en taken bij uitwerking  

schermen, kassenbouw/-installatie, automatisering)  
 

o Hoe/wat meten? bladtemperatuur, bladnatheid, 
schimmelontwikkeling  
o Wie? gespecialiseerde meetbedrijven i.s.m. plantfysiologen  
 
Groep 2 (Potplanten)  

ontwikkelroadmap  
n uniforme meetmethoden om 

apparaten te kunnen vergelijken  



uit te ontwikke-len, subsidie nodig  
 
Groep 3 (Alstroemeria)  
Wat is nodig, hoe organiseren, wie betrekken?  

productie  

fase)  
 

jouw situatie)  
-overs  

e orde (partijen) betrekken  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
8. Nabespreking, vragen en afronding.  
 
Om 17.00 uur geeft de dagvoorzitter een samenvatting van de 
middag, beantwoordt kort een aantal vragen, bedankt de sprekers 
en aanwezigen, sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit voor 
de borrel. 
 
 
Agrarische innovatie in Noord-Holland 
In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers 
inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere 
deelprojecten. Eén daarvan is het deelproject ‘homogeen kasklimaat.’.  
 
GreenPort Noord-Holland Noord is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland die 
werkgelegenheid biedt aan vijftien- tot twintigduizend werknemers. Innovatie geldt als een van de 
belangrijkste speerpunten voor GreenPort Noord-Holland Noord. Dit krijgt gestalte in het project 
AgriVizier. Partners zijn onder andere Wageningen UR, TNO, DLV Plant, Flynth adviseurs en 
accountants BV en Clusius College.  
 
Het project AgriVizier is mede mogelijk gemaakt met steun van  het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling  van de Europese Unie (EFRO),  met als doelstelling de agribusiness  in de kop van 
Noord Holland verder te ontwikkelen. De subsidieaanvragers zijn GreenPort Noord-Holland 
Noord,  Wageningen UR/DLO (PPO-fruit) en het Clusius College.  
  
 
 

 
 
www.agrivizier.nl 
www.greenportnhh.nl 

http://www.agrivizier.nl/
http://www.greenportnhh.nl/

