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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

 Let op: Verdamping ≠ Groei
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Blauwverkleuring Anthurium

Vochtblaadjes Alstroemeria

Gatenziekte Bromelia

Disfunctionele 
huidmondjes roos
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Broeikoppen komkommer
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Glazigheid sla



6 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 dagopslag warmteoogst

6. Ontvochtigen met seizoensopslag 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?
● Stimuleert 

plantverdamping, 
dus toevoer van 
vocht

● CO2-verlies
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De meest prehistorische methode.....



2. Kierregeling 

 Voordelen
● Energiezuiniger
● Nauwkeuriger 

vochtregeling

 Nadelen
● Afhankelijk van 

windsnelheid en AV 
verschil

● Horizontale 
temperatuur-
verschillen

● Kouval
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Schoorsteeneffect bij schermkieren



3. Actief inblazen droge lucht

Slurf vanaf LBK in gevel Schermventilatoren



LBK met slurf boven
Goed klimaat maar lichtverlies



LBK met slurf onder
Niet voor ieder gewas geschikt



3. Actief inblazen droge lucht

 Voordelen
● Telen zonder 

schermkier 
(belichting!)

● Nog nauwkeuriger 
regeling

● Homogeen klimaat

 Nadelen
● Investering (5-10 

€/m2)
● Lichtverlies (0-2%)
● Oppassen dat het 

niet te veel wordt 
ingezet
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4. Directe warmte terugwinning

 Op basis van condensatie op instromende buitenlucht
● Regain unit (diverse leveranciers)

 Op basis van condensatie op gekoeld water
● DryGair
● Vifra
● Verkade
● Etc.

 Op basis van hygroscopisch zout
● Eco Climate Converter
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4 Directe warmte terugwinning



4. Directe warmte terugwinning

 Voordelen
● Besparing op 

warmtegebruik
● Van gas naar 

elektriciteit
● CO2 blijft in kas 

(tenzij warmte-
overschot) 

 Nadelen
● Investering: (4-9 

€/m2)
● Beperkt aantal uren 

met zowel 
warmtevraag als 
ontvochtigingsvraag

● Vochtverdeling in 
kas

● Ruimtebeslag
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5. Warmte terugwinning met tijdelijke 
warmte-opslag (meestal LBU’s met slurven)

 Voordelen
● Alleen in de 

winterperiode nog 
warmte nodig

● Van gas naar 
elektriciteit

● CO2 blijft in kas

 Nadelen
● Investering: (10-15 

€/m2)
● Lichtverlies (slurf 

boven)
● Herverwarming 

nodig (slurf onder)

17



18

Waterdamp

Voelbare + latente warmte

Voelbare + latente warmte + aandrijf energie

Latente
warmte

Aandrijf 
energie

Voelbare
warmte

Actieve ontvochtiging met warmte-opslag



6. Warmte terugwinning met seizoens-
opslag van warmte (aquifer)
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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



6. Seizoensopslag warmte (aquifer)

 Voordelen
● Klimaatneutraal 

wordt mogelijk
● Kan ook voor koeling 

worden ingezet
● CO2 blijft in kas

 Nadelen
● Investering: (±20-

40 €/m2)
● Beperkt aantal uren 

met zowel 
warmtevraag als 
ontvochtingsvraag.

● Vochtverdeling in 
kas
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Voorbeeld De Perfecte Chrysant
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Voorbeeld: Tomaat met LED
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Is seizoensopslag rendabel?

 Tekort in winter bij belichte chrysant ± 7 m3/m2.jaar
 Bij belichte tomaat is dat minder.
 Bij onbelichte bedrijven zal tekort hoger zijn.
 Investering in aquifer: € 10-25 per m2.
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Investeringen en elektriciteitskosten
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Investering
(€/m2)

Elektriciteitsgebruik
(kWh/m2)

Slurven 8-10 5
Airmix 3-4 3
DryGair 5-8 15
Verkade 4-6 17



Conclusies

 Ontvochtigingssystemen ten eerste van belang voor een
beter kasklimaat.
 Combinatie met warmteterugwinning is een bijkomend

voordeel.
 Belichte teelten kunnen zonder seizoensopslag bijna “all 

electric”
 Voor onbelichte teelten is daarvoor seizoensopslag nodig.
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Discussie
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