
Ontvochtiger aan, schermkier dicht

Energiek Event, 11-4-2019 

Marcel Raaphorst en Nieves García



Waarom ontvochtigen?

 Door het intensiveren van de mate van isolatie in de kas 
loopt het vochtniveau in de kas op

 Te hoge vochtniveaus kunnen schade toebrengen aan 
het gewas

● Aanvoer van nutriënten

● Verdeling van nutriënten

● Schimmelziekten

● Bij siergewassen: na-oogst kwaliteit (vochtblaadjes 
bij Alstroemeria, blauwverkleuring anthurium, 
houdbaarheid roos...)
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5 niveaus van vochtbeheersing

1. Minimum buis en afluchten op temperatuur

2. Luchten/schermkieren en stoken

3. Actief inblazen droge lucht en stoken

4. Ontvochtigen met directe warmteterugwinning

5. Ontvochtigen met opslag warmteoogst
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1. Minimum buis en afluchten

 Voordelen:

● robuust

● geen RV meting 
nodig

● koeling WKK bij 
netlevering

 Nadelen

● energieverbruik

● soms te droog?

● CO2-verlies
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2. Kierregeling 

 Voordelen

● Energiezuiniger

● Nauwkeuriger 
vochtregeling

 Nadelen

● Afhankelijk van 
windsnelheid en AV 
verschil

● Horizontale 
temperatuur-
verschillen
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Schoorsteeneffect bij schermkieren



3. Actief inblazen droge lucht

Slurf vanaf LBK in gevel Schermventilatoren



LBK met slurf boven



LBK met slurf onder



3. Actief inblazen droge lucht

 Voordelen

● Telen zonder 
schermkier 
(belichting!)

● Nog nauwkeuriger 
regeling

● Homogeen klimaat

 Nadelen

● Investering (5-10 
€/m2)

● Lichtverlies (0-2%)

● Bespaart geen 
energie
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4. Warmte terugwinning

 Op basis van condensatie op instromende buitenlucht

● Regain unit (diverse leveranciers)

 Op basis van condensatie op gekoeld water

● DryGair

● Vifra

● Etc.

 Op basis van hygroscopisch zout

● Eco Climate Converter
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4. Warmte terugwinning (Drygair, Vifra en ECC)

 Voordelen

● Besparing op 
warmtegebruik

● Van gas naar 
elektriciteit

● CO2 blijft in kas (bij 
onbelicht) 

 Nadelen

● Investering: (4-9 
€/m2)

● Beperkt aantal uren 
met zowel 
warmtevraag als 
ontvochtigingsvraag

● Vochtverdeling in 
kas
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Monitoring ontvochtigers bij Oudijk

2 vergelijkbare afdelingen van 9.000 m2

 Afdeling 7, referentie (ontvochtigen met kieren)

 Afdeling 8 – 8 VIFRA units – vanaf februari 2018

 Afdeling 7 – 3 DryGair units – vanaf februari 2019

 Temperatuur en RV verdeling 
met Sensoren van AgriSensys
en 30 mHz.
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Monitoring ontvochtigers bij Oudijk

Afdeling 7 Afdeling 8
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Beeld energie gebruik 2017 tot nu
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Plaatsing 
Vifra’s Plaatsing 

DryGair’s



Schermkier dicht
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Schermen kunnen volledig dicht bij gebruik VIFRA en DryGair mits buiten voldoende lage 
temperatuur



Hoeveel energie is er bespaard? 
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Besparing van begin monitoring tot eind januari 2019

Gemeten ontvochtiging: VIFRA: 2.38 l/kWh DRYGAIR 3.80  l/kWh

Afd 8 Afd 7 Correctie7 Besparing Besparing Besparing Besparing

22% (%) Correctie (%)

Totaal Gas m3/m2 9.3 10.5 12.8 1.2 12% 3.5 27%

Elektriciteit kWh/m2 7.3 -7.3 -7.3

Inhoud energie MJ/m2 321 333 406 12 4% 85.2 21%



Waarnemingen 

 Vifra geeft lokaal een warmere en drogere plek – ook 
tussen gewas. 
Dit is niet aan gewas te zien. 
Bij gevel soms nog koudere plek. Temperatuur en RV 
verder homogeen

 Vifra en Drygair verlagen luchtvochtigheid. 

 Schermen kunnen volledig dicht bij gebruik VIFRA en 
DryGair mits buiten voldoende lage temperatuur
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5. Met warmteopslag
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Koeling bij LBK in de gevel

Distributie van gekoelde lucht via slurf

Koeling bij LBK in kas

Direct inblazen van gekoelde lucht
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Waterdamp

Voelbare + latente warmte

Voelbare + latente warmte + aandrijf energie

Latente

warmte

Aandrijf 

energie

Voelbare

warmte

Actieve ontvochtiging met warmte-opslag



5. Met warmte opslag

 Voordelen

● Klimaatneutraal 
wordt mogelijk

● Meer CO2 blijft in 
kas

● Kan ook voor koeling 
worden ingezet

 Nadelen

● Investering: (±20-
40 €/m2)
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Discussie
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