
Duurzame energie uit de kas

Het terugwinnen van latente warmte (‘warmte uit waterdamp’) kan een interessante 

optie zijn om de kas van duurzame warmte te voorzien. Bij Delphy wordt dit bij de 

belichte teelt van tomaat en komkommer onderzocht. De basis van dit systeem is dat in 

een (intensief) belichte teelt zelfs in de winter de ramen vaak open staan om overtollige 

warmte en/of vocht af te voeren. Als we dat kunnen voorkomen door de kaslucht intern 

te ontvochtigen wordt het warmteverlies beperkt en kan de kas grotendeels met 

duurzame warmte worden verwarmd.

Feije de Zwart, onderzoeker Kasklimaat en Energie bij Wageningen University & 

Research, gaat in op de achtergronden en de ervaringen tot nu toe.
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Terugwinning van latente warmte is overigens slechts één van de opties voor de 

duurzame verwarming van kassen. In een recent uitgevoerde studie is gekeken naar de 

mogelijkheden van de benutting van allerlei warmtebronnen. Een warmwater-

infrastructuur bleek daarbij ook interessant, maar is wel sterk afhankelijk van subsidies 

en garantstellingen, vooral omdat het meestal om grote infrastructurele projecten gaan 

waarbij individuele tuinders en lokale overheden intensief moeten samenwerken. Deze 

studie is in een vruchtbaar samenwerkingsverband met Agro Advies Buro (AAB) 

uitgevoerd.
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De benutting van laagwaardige warmte biedt ook mogelijkheden. In dat geval is het 

gebruik van een warmtepomp noodzakelijk, maar het bleek in de studie dat een 

warmtepomp ook in een infrastructuur met hoogwaardige warmte in veel gevallen 

interessant was als instrument om de benuttingsgraad van de te gebruiken leidingen te 

kunnen verhogen.

Het gebruik van oppervlaktewater kwam er in deze studie heel erg gunstig uit. Mogelijk 

is dat goede perspectief wat vertekend omdat de daarvoor benodigde investeringen te 

laag zijn ingeschat, maar deze techniek is zeker nadere bestudering waard. Het lijkt goed 

betaalbaar en het zou kunnen bijdragen aan de oplossign van problemen met de 

kwaliteit van oppervlaktewater.
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Maar in deze presentatie richten we op het gebruik van laagwaardige warmte die niet 

van elders wordt aangevoerd, maar die direct uit de kas wordt verzameld.

In de tuinbouw kennen we dit principe vanuit de ervaringen met de gesloten kas. In die 

situatie werd de warmte in de zomer verzameld en opgeslagen in een aquifer t.b.v. 

gebruik in de winter (bovenste plaatje). Indertijd werd er gekeken naar een bedrijf waar 

ongeveer 30% van het bedrijfsoppervlak met een groot koelvermogen als een soort 

‘wingewest’ voor duurzame warmte werd ingericht. Een latere variant, de ‘Next 

Generation Semigesloten kas’ werkte een klein beetje anders. Daar was geen 

‘wingewest’, maar werd er op 100% van het oppervlak een klein koelvermogen gebruikt. 

Met zo’n installatie met een klein koelvermogen kon de kas in de winter grotendeels 

gesloten blijven omdat de kas hiermee ontvochtigd kan worden.

Toepassing van zo’n systeem in een belichte teelt levert in de winter al gauw zoveel 

teruggewonnen warmte op dat het waarschijnlijk niet eens meer nodig is om een 

seizoensopslag systeem aan te leggen. Een etmaalbuffer volstaat.  
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In een systeem waarin de warmte in de zomer wordt verzameld wordt water wat in de 

winter door een warmtepomp is afgekoeld om er de kas mee te kunnen verwarmen 

opgewarmd in een koelblok. Bij een luchtdebiet van (15 m³/(m² uur)) kan er zo 70 W/m² 

worden geoogst en als je dat 2000 uur doet levert dat genoeg energie om een goed 

geisoleerde kas te kunnen verwarmen.
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Als er achter het koelblok ook een verwarmingsblok wordt geplaatst kan de installatie 

niet alleen voor koeling, maar ook voor ontvochtiging worden gebruikt en kan hij dus 

veel meer draai-uren maken. De capaciteit zou dan in principe kleiner gemaakt kunnen 

worden. Maar als die capaciteit niet wordt verkleind (dus rond die 15 m³/(m² uur) blijft) 

hoeft de warmte niet in de zomer verzameld te worden, maar kan de installatie ook in 

de winter worden gebruikt. En als er ook in de winter warmte kan worden verzameld 

kan het seizoensopslag-systeem kleiner worden of helemaal achterwege blijven (bij een 

zwaar belicht teelt).
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Hier ziet u een plaatje met wat typische cijfers in een schematische weergave van zo’n

systeem.
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Een belangrijk kenmerk van zo’n installatie is dat de capaciteit heel sterk afhangt van de 

kaslucht temperatuur en –vochtigheid.
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Er is overigens nóg een systeem waar latente warmte kan worden teruggewonnen voor 

de verwarming van de kas en dat is het systeem waar de onttrokken latente warmte 

direct weer aan de kaslucht wordt afgegeven. Dit systeem kennen we onder de naam 

DryGair of Vifra.

Hierbij is het warmtewisselend oppervlak 1-op-1 gekoppeld is met de compressor die de 

koelcyclus aandrijft.

Zo’n systeem heeft twee warmtewisselaars minder dan een Next-Generation

ontvochtiging systeem en heeft hierdoor zijn er minder temperatuur-verliezen (de koude 

kant van de koelmachine hoeft minder koud te zijn en de warme kant minder warm), 

waardoor het elektricitietsverbruik per liter ontvochtiging kleiner is dan bij het systeem 

dat bij de Next Generation Semigesloten kas is toegepast.
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Zo’n direct ontvochtiging-system is ook minder afhankelijk van de kaslucht-

omstandigheden voor de ontvochtiging.
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Het Next-Generation systeem is afgelopen winter beproefd in het Delphy Improvement

centre.

Bovenstaande plaatje toont de resulaten aan het eind van de winter. Hieruit is af te lezen 

dat slechts 1/3 van de benodigde warmte door de aardgasketel hoeft te worden 

geleverd. 2/3 van de warmte komt uit de warmtepomp en de warmte die de 

warmtepomp levert is voor het grootst deel aan de kaslucht onttrokken.

De warmtepomp gebruikt daarvoor natuurlijk stroom, maar dit stroomverbruik is klein 

ten opzichte van het verbruik voor de belichting.

De winter is inmiddels grotendeels voorbij en de verwachting is dat het uiteindelijke 

gasverbruik van de ketel rond de 10 m³/(m² jaar) uitkomt.

11



Die 10 m³ is best nog veel. Er was een lager gasverbruik voor de ketel verwacht.

Dat komt doordat de aanvankelijke gedachte was dat een goede 

ontvochtigingscapaciteit onderin het gewas positief zou uitwerken op de teelt. De 

ontvochtiging zou daarmee veel draaiuren kunnen maken.

Gedurende de teelt werden er echter problemen gezien in een té hoge verdamping 

onderin het gewas waardoor de verdamping in de kop te klein bleef. Om dit probleem te 

verhelpen is de capaciteit van de ontvochtiging eind februari teruggebracht door minder 

latente warmte aan de kaslucht te onttrekken. In plaats van een warmte-oogst van 0.6 

m³/(m² week) zakte die daardoor terug naar minder dan 0.4 á 0.3 m³/(m² week).

Wellicht zou het principe beter hebben gewerkt als de gedroogde lucht tenminste 

gedeeltelijk bovenin de kas zou zijn ingebracht.
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In de Next Generation Semi-gesloten kas wordt gedurende de winter veel minder 

gelucht dan in een standaard kas. De eerste gedachte is dan dat de warmtevraag 

daardoor minder wordt. Dat is echter niet het geval. Het is waar dat er veel minder 

koude buitenlucht naar binnen wordt gehaald, maar daarvoor in de plaats maakt de 

semigesloten kas zelf koude lucht als de vochtige kaslucht langs het koude blok wordt 

geblazen. Deze koude lucht moet weer worden opgewarmd. In bovenstaande grafiek 

wordt getoond dat dit opwarmen van die lucht na de ontvochtiging 25 tot 30% van de 

totale warmtevraag vergt.

De warmtevraag is dus niet zozeer lager, maar de invulling van die warmtevraag kan op 

duurzame wijze worden ingevuld.

13



Dit wordt in bovenstaande plaatje nog eens schematisch weergegeven. In beide

systemen is een verwarmingsblok nodig om koude, droge lucht op te warmen.

14



Concluderend kunnen we zeggen dat het gebruik van latent warmte uit de kas een van 

de manieren is om de kas duurzaam te verwarmen. Hiervoor is een warmtepomp

noodzakelijk zodat er een groter VO in de kas moet worden aangebracht om de 

warmtepomp efficient te kunnen laten werken.

In het toekomstplaatje hoort onder meer ook het gebruik van LED-verlichting en de 

vermindering van het gebruik van WKK omdat verwacht wordt dat de sparkspread vel

minder gunstig zal worden.

Maar, zoals gezegd, is de terugwinning van latente warmte slechts één van de routes 

waarlangs de tuinbouw fossiel-vrij kan worden. Warmte-infrastructuren vormen een

concurrerende techniek en de onderlinge prijsverhouding zal bepalen welke optie het 

meest aantrekkelijk is.
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Dan rest mij nu nog u te danken voor uw belangstelling en wil ik nog even de aandacht 

vestigen op de verschillende financiers die in deze onderzoeken een rol spelen.


