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De aanleiding

� 2010 bouw VenlowEnergy kas

● Isolatieglas met transmissie enkele % onder standaard glas

● Ontvochtiging met warmteterugwinning

● Verbruik 12.5 m3/m2 en 72 kg/m2 Komeett (17 Jan – 1 Dec)



De aanleiding voor 2SaveEnergy kas

� Dat moet goedkoper kunnen:

● 2014 consortium ontwikkelt en

bouwt de 2SaveEnergy kas 

● “Standaard” enkelglas dek met F-clean film als permanente 2e

laag daaronder: diffuse combinatie. Doorlopende nokluchting.

● Dubbel transparant scherm op 1 motor

● Ontvochtiging met buitenlucht en naverwarming

● Verbruik 15.5 m3/m2 en 66.8 kg/m2 en 12.7 kg/m2 CO2

ingekocht, Cappricia (27 jan – 23 dec 2015) 

● Nogal eens ongelijkheid binnen tros



Doel van het project

� Energieprestaties van de 2SaveEnergy kas nog verder verbeteren: 

● Van 15.5 m3/m2 in 2015 naar minder dan 11 m3/m2 in 2017

� Hoe te bereiken:

● Verbeteringen/aanpassingen bestaande kas

● Verder isoleren (extra scherm: dubbel alu - prototype 

Svensson + transparant scherm)

● Ontvochtiging met terugwinning van latente warmte

● Aanpassen klimaatregelstrategie (geen voor- en na-nacht)
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Vruchtontwikkeling

Veronderstelling was: 

� Snel afluchten: leidt tot snelle daling gewastemperatuur 
(blad)

� Maar vruchten hebben groot volume: ijlen na

� Vruchten blijven dan relatief warmer en daarmee grotere 
sink voor assimilaten.



Resultaat van na-ijlen vruchttemperatuur
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Kaslucht

langzaam, snel
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Kaslucht

Temperatuurdaling einde van de dag: verschillen tussen 20:00 en 24:00 
uur.

Opgetelde verschillen in temperatuur tussen blad en vrucht:
• Langzaam, langzaam: 2.2 °C per uur (vruchtgewicht: 126 g)
• Langzaam, snel: 3.4 °C per uur (vruchtgewicht: 122 g)



Conclusie: na-ijlen vruchttemperatuur

� Beperkt effect van snel dalen van kasluchtT op vruchtT
t.o.v. T van de rest van de plant.

� Geen aantoonbaar effect op vruchtgewicht

� Ook in 2008 gevonden: aan het einde van de dag 
ventileren i.p.v. mechanisch koelen.



Conclusies - temperatuurstrategieën

Einde van de dag:

� Snel of langzaam afkoelen heeft 

● weinig effect op vruchttemperatuur 

● geen meetbaar effect op vruchtgewicht

� Begin van de dag (einde van de nacht):

● Strekking van stengel en vruchten

● Maar: temperatuurstrategie beïnvloedt lengtes niet

� Temperatuurstrategieën praktijkconform:

● In onderzoek nagenoeg geen effect op plantengroei 
en -ontwikkeling



Klimaatregelstrategie 

� Vanuit het onderzoek zijn geen aanwijzingen dat 
voornacht/ochtenddip positief effect heeft

� Bij inzet andere strategie moet wel de juiste 
temperatuursom/lichtsom gerealiseerd worden (is die 

bekend?)

� Langzaam/langzaam strategie is meest energiezuinig:

● Geen warmte afluchten

● Zon doet groot deel opwarming en dat is gratis



Mogelijkheden generatief sturen:

� Via voeding/watergift (vooral bij start)

� Relatief hoog temperatuurniveau handhaven

� Klein blaadje uit kop wegnemen

� Eventueel af en toe extra vrucht aan tros



Teeltgegevens 2017

� Plantdatum : 4 jan 2017

� Ras : Cappricia

� Plantdichtheid : 2.5 pl/m2

� Extra stengel : week 7 extra dief 1 op 2 � 3.8 st/m2

� Stoppen : week 49 



Klimaat temperatuursom – lichtsom

� Gerealiseerde etmaaltemperaturen en lichtsommen 
vanaf 1 april (start oogst)

� De blauw gestreepte lijn is het gewenste ideaal van 

● 17 oC + 3 oC 0–1000 +3 oC 1000–2500 J/cm2.
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Licht & licht-/temperatuursom 2015 - 2017
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Klimaat kaslucht

� Gerealiseerde setpoint verwarmen en kasluchtT van de 
2SaveEnergy kas (2S) en het praktijkbedrijf (pr).

� In 2Save gemiddeld 1.1 oC hoger gerealiseerd
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Klimaat kaslucht

� Cyclisch gemiddelde hele teelt

en april
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Klimaat vocht

�

augustus
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Klimaat schermgebruik
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Praktijk:

2Save: Transp: 

3060 u

Alu:

2120 u

Transp:

1680 u

Folie:

880 u



Klimaat: CO2

� Gemiddeld CO2 tijdens de lichtperiode 2SaveEnergy kas, 
praktijkbedrijf en buitenlucht tijdens de dag (5-7 % 
productie)

cyclisch maand juni

in tot. 30 kg gedoseerd 

23 kg inkoop
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Ontvochtiging: condensatie op koud opp.

� houdt de voelbare en latente warmte in de kas
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Energiestromen 2Save

Elektriciteitsgebruik WP 22.9 kWh/m2

Totale warmteproductie WP 81.7 kWh/m2

Gebruikt voor naverwarming koelblok 34.1 kWh/m2

Van WP naar buisrail 47.6  kWh/m2 (30% is warmteoverschot)

Warmte op warmtevraag in buisrail 77.4 kWh/m2

Totaal warmte in buisrail 77.4 + 70% van 47.6  = 111 kWh/m2 � ca. 12.6 m3 gas

Energiegebruik deze teelt 22.9 kWh elektriciteit + 77.4 kWh warmte

70% in buisrail gestort



Energiestromen 2Save en praktijk

35 m3/m2

12.6 m3/m2 (wv

8.8 m3 gas)

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
[datum]

0

5

10

15
[kwh/m2]

2Save

praktijk

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
[datum]

0

100

200

300

400
[kwh/m2]

2Save

praktijk



Gewas (1)

� I.h.a. beter gewas dan in 2015, géén botrytis of gele st.

� Wel te vaak rommelige trossen (ook in 2015):

● Ongelijkheid binnen de tros

● Tros op tros

● Splijttrossen

● Blad op tros

● Dief op tros

● Lange trosstelen

� De laatste drie lijken gevolg van vegetatieve stand 
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Gewas (2)

� Praktisch geen gescheurde vruchten: Cappricia

� Rommelige trossen komen ook in de praktijk (soms 
tijdelijk) voor bij meerdere rassen

� Verschillende oorzaken?

● Ontwikkeling van de tros

● Assimilaten voorziening

● Bevlieging (eventueel overbevlieging) door 
hommels
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Gewas (3)

� Gem. etmaaltemperatuur 1.1 oC hoger dan praktijk

� Geen voornachtverlaging en ochtenddip toegepast, dubbel dek 
en 3 schermen

� Oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk al in de weken voordat tros 
zichtbaar wordt: trosvorming 6 à 7 weken voor bloei

� Meer kennis over trosvorming en -ontwikkeling is gewenst
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Bloeisnelheid/trosaanmaak

Géén sterk verband tussen

trosaanmaak en temperatuur



Zetting, plantbelasting en uitgroeiduur

In de zomer van 2017 1 à 2 dagen

snellere uitgroei t.o.v. 2015



Productie

Totale kg-productie 2017, 2015 en streef 
resp. 65.4, 66.8 en 65 kg/m2 

Dit jaar 2.5 kg groen geoogst

Waarnemingsveld 4% lagere productie 
door lager vruchtgewicht (105 vs 109 g)



Energie netto stralingsmeter

� Globale straling (PYRANO) 285-3000 nm

� IR straling (PYRGEO) 4500-40000
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• Van onbewolkt tot bewolkt
• 1 situatie met duidelijk effect 

van scherm op Irin

� helder weer en alu doek



Koptemperatuur bij wel/geen scherm

• Thermoview camera

• Geen verschil in gewastemperatuur gevonden (bij geen/wel 

scherm)

• Automatische plantdetectie zou beoordeling helpen

• Robuustere camera connectie & operation

• Tijdens daguren onbekend gedrag van camera door reflecties 

kortgolvige straling kan sensor eenvoudig beïnvloeden

• Kortom room for improvement



Conclusies

� In proef zijn grenzen opgezocht

� Via (alu)schermen uitstraling (sterk) kunnen beperken

� Waarschijnlijk kan minder ontvochtigen toe

� Prima productie met weinig energie (12.6 m3= - ca. 
65%) is goed mogelijk; dan wel inkoop CO2 (13 – 23 
m3/m2)

� Te vaak rommelige trossen: oorzaken achterhalen! 

� Houdbaarheid wel goed.

� Geen plantuitval, geen gele stengels
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Vragen?
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