
Kennis Het Nieuwe Telen 
toepassen om energiezuinig te 
telen

Het Nieuwe Telen

Telen en klimaatregelen op basis van:
• plantenfysiologie
• natuurkunde

En dus minder op basis van:
• gevoel
• trial and error
• groene vingers



Belangrijkste leerpunten

• Balansdenken
• Plant staat centraal

Wat wordt al breed toegepast?
• Schermen tegen uitstraling
• Knijpen met de ramen in de zomer
• Luchten met wind- én luwe zijde
• Minder schermkieren, klimaatgelijkheid

Toepassingen leiden vanzelf al tot energiebesparing.

Van kennis naar toepassing:

• Doelstelling (KAE): duurzame, zoveel mogelijk fossielvrije teelt

• Denken vanuit de plant:
- hoe verdampt deze?
- hoe gaat de plant om met de assimilaten?

Source/sink
Vertraging groei/bloemaanleg

- welke maatregelen zijn nodig om de plant beter in balans te 
krijgen
- welke (klimaat-)problemen moeten opgelost worden? 

• Energiebehoefte minimaliseren: energie nodig voor:
- op temperatuur houden van de kas
- voldoende verdamping, maar niet meer dan dat!



Uitstraling

Energiebalans van de plant
• Alles geeft langgolvige straling af
• Energieverlies naar de omgeving
• Kop van de plant = groeipunt
• Moet voldoende verdampen voor Ca-opname

Verdamping: hoe was het ook weer?

Drijvende kracht voor verdamping is energietoevoer!
Dus NIET de RV in de kas!

Twee soorten verdamping:
• Stralingsverdamping 

- instraling, belichting
- RV en kastemperatuur onbelangrijk
- huidmondjes moeten open zijn

• Convectieverdamping (vooral in de nacht belangrijk!)
- RV
- luchtbeweging



Energiebalans plant overdag

AANVOER
instraling
convectie

AFVOER
fotosynthese
verdamping
reflectie
transmissie
convectie
uitstraling

Verdamping is de sluitpost in de energiebalans van de plant

Aanvoer:
instraling

Afvoer:
fotosynthese (5%)
reflectie (10 %)           
transmissie (10 %)
convectie (15 %)
verdamping 
uitstraling 

Uitstraling gaat ten koste 
van de verdamping!

40 %

60%

Overdag bij veel licht: 
Veel energietoevoer van zonlicht en/of belichting
Maar hoe zit dit in de nacht?



Energiebalans plant nacht:

AANVOER
Convectie
- 50 W/m2

AFVOER
Uitstraling
Halfbewolkt weer

40 W/m2

Convectieverdamping
Slechts 10 W/m2

Uitstraling in de nacht is wél een probleem!

Geen instraling, dus uitsluitend convectieverdamping!
Convectie levert veel minder energie dan de straling 
bij mooi weer.

Balansdenken:
• aanvoer energie vergroten
• afvoer energie beperken, dus vaker schermen!

Uitstralingsmonitor

Website Kas als Energiebron:
www.kasalsenergiebron.nl
Academy – Tools – uitstralingsmonitor



Zonder energiescherm
• Verschil Tplant - Tkasdek

5,5 oC 
• Uitstraling 26,8 W/m2 

• Verdamping kop van 
de plant 4,8 g/m2/u 
(calciumopname!)

• Warmtevraag kas: 
83 W/m2

Effect scherm op uitstraling en energievraag

Mét energiescherm
• Verschil Tplant - Tkasdek
2 oC (was 5,5 oC) 
• Uitstraling 11,7 W/m2

(was 26,8 W/m2 )
• Verdamping kop van de 
plant 6 gram, was 4,8 
g/m2/u 
(calciumopname!)
• Warmtevraag kas: 
53 W/m2, was 83 W/m2



Vanuit HNT: waar kun je energie besparen?

Energie is nodig voor:
• Op temperatuur houden van de kas

- afhankelijk van buitenomstandigheden
- besparen betekent: kas stevig isoleren

• Benodigde verdamping van het gewas
- minimale verdamping ligt rond de 15-20 g/m2/uur (nacht)
- alles daarboven is onnodig energieverbruik!

Vragen:
- hoe zorg je ervoor dat je voldoende, maar niet teveel verdamping 
hebt in de nacht?
- voorkomen vochtproblemen is belangrijk
- hoe ga je om met ontvochtiging?
- vooral in grondteelten lastig te meten

Ontvochten op RV
• In eerste instantie: RV daalt, luchtbeweging neemt toe
• Doel bereikt.....of niet?

• HNT: convectieverdamping hangt af van RV en luchtbeweging!
• Plantreactie: convectieverdamping neemt toe!

Resultaat ontvochtigen:
• RV daalt niet of nauwelijks
• Ontvochtiger blijft draaien, gewas gaat meer verdampen tot 

er een nieuw evenwicht is bereikt
• Dit kost veel energie!



Hoe bereik je dan wél de gewenste verdamping
en niet meer dan dat...?

• Voorbeeld koude-plaatkoeler:
- gewenste verdamping is 15 gram/m2/uur
- 1 per 2.000 m2

- 15 * 2000 = 30.000 gram = 30 liter per uur.
- hele nacht: 12 uur * 30 = 360 liter nodig voor minimale 
verdamping.

• Specificatie
- stel: vochtproductie koeler is 500 liter per etmaal
- koeler hoeft niet altijd voluit aan!
- in dit geval: als de koeler de enige ontvochtiger is moet hij wél vol 
aan in de nacht
- natuurlijk: als je de RV wilt verlagen voor o.a. schimmelrisico dan 
moet je wat meer ontvochtigen
- klimaatgelijkheid!

Voorbeeldberekening Airmix/Ventilation Jet

• Gewenste gewasverdamping: 20 gram/m2/uur

AVnoklucht 8 gram/m3 lucht
AVkaslucht 13 gram/m3 lucht
Verschil: 5 gram/m3 lucht

Benodigde capaciteit Airmix: 20/5 = 4 m3/uur
Dit is voldoende voor de gewasverdamping. 

Alles wat je meer doet kost onnodig energie.
Ook hier: 
- klimaatgelijkheid!
- meetbox nok en buiten is nodig!



Benadering vanuit gebruik verwarming

• Kijk op je klimaatcomputer
Hoeveel kWh gaat er per uur de kas in in de nacht? 
- helft voor kastemperatuur 
- helft voor gewasverdamping

Stel er gaat 1500 kWh de kas in, 30.000 m2.
1500 kWh*3600s/1.000 = 5400 MJ, waarvan 2700 voor 
verdamping. 
1 l water verdampen kost 2,5 MJ.
2700/2,5 = 1080 liter op 30.000 m2.
Per m2: 1080/30000 = 0,036 liter = 36 gram/m2/uur.

Eventueel...

• Uitsplitsen energie ondernet en bovennet
- inschatting maken welk deel van de energie van het 
verwarmingsnet voor verdamping gebruikt wordt.

- Gegevens zitten in klimaatcomputer, maar zijn niet altijd 
makkelijk te vinden
- Wat kunnen de leveranciers hierin voor de teler betekenen?



Conclusies

- Verdamping berekenen is moeilijk, meten ook
- Je kunt wel een globale berekening/schatting maken
- Bij ontvochtigen bestaat de kans dat je teveel doet, kost 
onnodig energie

Benaderen via:
- AV-verschil kaslucht – nok
- vochtproductie koeler
- input verwarming

Bedenk:
- dit zijn vuistregels...orde van grootte....
- doel is een energiezuinige teelt!


