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HOMOGEEN KASKLIMAAT 

Uitkomsten van 5 Technologieclusters | Bas Knoll 



5 TECHNOLOGIECLUSTERS 

1. Homogeniteit kasklimaat bepalen 

2. Optimaal ventileren 

3. Efficiënt drogen 

4. Isolerende schermen 

5. Lage-temperatuur verwarmen 

 

 Doel: actuele kennis uitwisselen omtrent (ontwerp van) energiezuinige 

kassen met homogeen klimaat (stand der techniek/ontwikkeling) 

 

 Definitie en uniforme bepaling homogeniteit 

 Effect van nieuwe, energie-efficiënte technieken op homogeniteit 

 

 Vervolg: gezamenlijk verbeterrichtingen uitwerken  
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TC1 HOMOGEEN KASKLIMAAT 

Richtlijn monitoring (meetposities –duur en -periode) 

Aanwijzingen voor meetapparatuur (stralingsafscherming 

temperatuurvoelers, dauwpuntmeting voor hoge RV’s, 

spatwaterbestendig) en regelapparatuur (controle lokaal meteostation) 

 

Huidige definitie homogeniteit 

Criterium = ruimtelijke temperatuurverschillen binnen ± 0,75 K 

Gelijkheid = percentage meetpunten dat voldoet 

Verbetervoorstel 

Meer betekenis voor de plant en zijn dynamiek  

 weegcurve voor mate en duur van afwijking t.o.v. optimum 

 

Gestandaardiseerde uitwerking 

Verzamelbestand meetgegevens alle projecten  kruiscorrelaties 
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Meten 

Interpreteren 

Analyseren 



TC2 OPTIMAAL VENTILEREN 

Ontwerp (in SIOM = ‘systeemintegratie en –optimalisatiemodel’): 

Per teelt en type kas (gewascondities, beglazing, schermen en belichting) 

bepalen van de benodigde capaciteit voor vocht- en warmteafvoer, 

afhankelijk van buitenklimaat 

Systeemkeuze en -uitvoering (raamluchting, luchtslurven onder/boven 

gewas, verticale ventilatie met schermdoorvoer): 

Lucht uniform verdelen over de kas 

Lucht efficiënt benutten / minimaal verloop door gewas (ventilatie-efficiëntie) 

Compensatie van klimaatongelijkheid (autonome topregeling per zone) 

Energie-efficiëntie: 

Beperken ventilatorenergie (hulpenergie) 

Luchtdosering per tijdstap afstemmen op behoefte (regelkarakteristieken) 

Warmte terugwinnen (uit temperatuursprong en verdamping) 

Maximaal benutten warmte van lage temperatuur (minimale retour) 
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ONTWIKKELINGEN VENTILATIE 

Ontwerpmodel SIOM 

  bepaling capaciteit en afweging systeemopties 

Uitbreidingsmodule homogene klimaatopbouw 

  optimalisatie toe- en afvoerposities (ventilatie en circulatie) 

 

Innovatieve raamluchting met meer, apart instelbare zones. Sturing door 

geavanceerd regelsysteem. Aanvulling met draai/kiep-kasramen  

  verloop van natuurlijke ventilatie minimaliseren 

 

Ontwerpmodel luchtslurven met interne naverwarming  

  groot VO / minimale retourtemp. / compensatie klimaatongelijkheid 

 

Systeem voor pulsbeluchting 

  intermitterend waaiereffect door het gewas 
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Opwarming = 

voelbaar 

Verdamping = 

latent 

TC3 EFFICIËNT DROGEN 

Traditioneel gebruik van scherm- en raamkieren, minimum- 

buis / bovennet en mengventilatoren optimaliseren  

  verbeterd vochtbeheersregime  

 

Langer en rustiger schermgebruik door actief drogen  

  meer homogeen kasklimaat 

 

Terugwinnen verdampingswarmte = oogsten zonne-energie plus herwinnen 

stookenergie  essentieel voor volgende energiesprong: 

Vochtige kaslucht naar buiten afvoeren / terugwinning met warmtepomp 

Circulerend: 

Condenseren op koelblok of koude druppels / voorkoeling door WTW 

Absorberen op zout / regeneratie met rest- en omgevingswarmte en eigen 

verdampingswarmte (recompressie) 
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RANDVOORWAARDEN DROGEN 

Energie: 

Afstemming op schermgebruik (maximale reductie transmissieverlies) 

Inzet duurzame energiebronnen (laagwaardige warmte/koude) 

Minimalisatie (elektrische) hulpenergie 

Korte-termijn buffering en slimme regeling (adaptief  HNT) 

 

Distributie: 

Droogelementen in de kas verdelen (geen gesleep met kaslucht) 

Gedifferentieerde lokale naregeling om inhomogeniteit te compenseren  

Afstemming op gewas (microklimaat verbeteren met retourlucht) 

 

Ruimtebeslag/ schaduwwerking: 

Inpassing in teeltruimte 

Onder of tussen het gewas, indien er boven zonder lichtonderschepping 
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TC4 ISOLERENDE SCHERMEN 

Dag Nacht onbelicht Nacht belicht 

Groente 

onbelicht 

Hoog-transparant 

enkel/dubbel 

>2- à 3- plissé 

i.c.m. dagscherm 

-- 

Bloemen 

belicht 

Transparant enkel >2- à 3- plissé 

i.c.m. dagscherm 

Verduistering soms met 

grote warmtedoorlaat 
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Hoge mate van daglichttoetreding / PAR is primair bij groente – onbelicht 

Stapsgewijs tot hoge isolatiewaarde plus reductie van uitstraling: 

Groente – onbelicht: vooral bij lage buitentemperatuur, zowel dag als nacht  

  knelpunt voor lichttoetreding overdag! 

Bloemen – belicht: in de nacht (overdag volstaat 1 scherm) 

Zorg voor geleidelijke aanpasbaarheid (geen schokeffecten  

aanpassingssnelheid plant) met hoge frequentie (meermalen per uur) 

Beperk toetreding kortgolvige instraling (NIR) in de zomer (oververhitting) 



ONTWIKKELASPECTEN SCHERMEN 
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Gevelschermen in balans met dek-isolatie (of afzonderlijke gevelverwarming) 

Luchtdichtheid van het doek zelf en de vaste en beweegbare aansluitingen 

Onderscheiden vochtdoorlaat /doorluchting scherm afhankelijk van toepassing 

traditioneel of actief droogsysteem 

Compartimentering: beweegbaar per kasdeel; met geïntegreerde nokschotten 

Koude-schok voorkomen: kleine, verspreide, gelijke beginopeningen (parallel 

openen, gelijke rek trekdraden) met fijnregeling (incl. terugkoppeling) 

Geringe lichtonderschepping open toestand 

Combineren hoge isolatie en lichtdoorlaat 

Combineren hoge warmtedoorlaat met verduistering 

Duurzaam: breukbestendig (draden), schoonmaakbaar (algen) 

Integratie PV-functie 



TC5 LAGE TEMPERATUUR VERWARMEN 

Doel: maximale inzet duurzame bronnen/ uitnutten geothermie / hoge COP’s 

 

Principe: 

Totale warmte-afgevend oppervlak en warmteoverdracht vergroten (luchtzijdig) 

Cascade-schakeling = van hoge naar lage temperatuur in serie, bijv.:  

sneeuwafsmelt  buis-rail  gewasbuis  bodem-/vloerslang  luchtslurf  

buitenlucht- en gietwater-verwarming 

Piekbehoeften uitsmeren m.b.v. (thermisch gelaagde, korte-termijn) buffers, 

vochtabsorbers, anticiperende regeling/pompsnelheid i.c.m. temperatuurintegratie 

 

Ontwerphulpmiddel: 

Vergelijken en selecteren (combi’s van) afgiftesystemen i.r.m. schermen/dek 

Ontwerpen buffers/absorbers 
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UITDAGINGEN LAGE TEMPERATUUR 

Algemeen: ook toepassen op koelen met gering temperatuurverschil 

 

Risico voor homogeniteit klimaat?  autonome naregeling per zone 

Reactietijd beheersbaar? 

Afgiftesystemen uitrollen in kaslucht i.p.v. grote stromen kaslucht verplaatsen 

van en naar afgiftesysteem vanwege: 

Voorkomen van overmatige luchtbeweging door afgiftesystemen (schadelijk 

voor plantontwikkeling, m.n. in de nacht) 

Minimale transportenergie   

Vormgeving, mede met het oog op plaatsing nabij/tussen gewas 

Lagedruk-ontwerp vloeistofzijdig 

…… 
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CONCLUSIES 

Veelheid aan uit te werken ontwikkelingen (start is gemaakt) 

  noodzakelijk voor energiezuinige kas met homogeen klimaat 

Hoofdpunten:  

meten 

ontwerpen (simuleren) 

product- en systeemvernieuwing 

 

Wie pakt wat op?  

Welke aanpak? 

Welke partners? 

Financiering? 
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