
Module: Psychrodiagram



Vocht in de lucht

1 kg lucht, 20oC 1 kg lucht, 5oC

maximaal 15 gram vocht maximaal 5 gram vocht

O O  O O    O 
O O O    O    O  

O  O   O      O  O 

O     O   O

O    O

• warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht
• de lucht is verzadigd als deze niet meer vocht kan 

bevatten
• als je meer vocht wilt toevoegen treedt altijd ergens 

condensatie op
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Absolute en relatieve luchtvochtigheid

Absolute vochtigheid = aantal gram vocht per kg lucht

Relatieve vochtigheid = Aantal gram vocht in de lucht

Aantal gram vocht bij verzadiging

• relatieve vochtigheid is verhoudingsgetal 

• de betekenis is bij elke temperatuur anders!
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Absoluut vocht (AV) en relatieve vochtigheid (RV)

Wat is het effect van luchten in deze situatie?

a. de RV buiten is veel hoger dan binnen, dus in de kas stijgt 
de RV

b. het aantal grammen vocht per m3 is binnen en buiten 
gelijk, er verdwijnt dus geen vocht

c. het is warmer in de kas, daardoor verdwijnt er toch veel 
vocht naar buiten

Buitenlucht Kaslucht

Temperatuur oC 5 20

Absoluut vocht g/m3 3 3

Maximaal vocht g/m3 5 15

RV 60% 20%
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Vochtdeficiet

Bij welk vochtdeficiet kan een plant beter verdampen

a. bij een VD van 12 gram. De lucht kan nl. bij een VD van 12 
gram veel meer vocht opnemen dan bij een VD van 2 of 6

b. bij een VD van 6 gram. De huidmondjes staan dan ver 
open. Bij een VD van 12 is de RV zo laag dat deze gaan sluiten

c. zonder verdere informatie kan ik hier niks zinnigs over 
zeggen?

Kaslucht Kaslucht Kaslucht

Temperatuur oC 20 20 20

Absoluut vocht g/m3 3 9 12,5

Maximaal vocht g/m3 15 15 15

Vochtdeficiet g/m3 12 6 2,5

RV 20% 60% 86%
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https://www.kasalsenergiebron.nl
‘ik wil aan de slag met Het Nieuwe Telen’ - psychrodiagram
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https://www.kasalsenergiebron.nl/


Kaslucht:
• 20oC
• 10 g vocht per kg
• max. 15 gram/kg
• RV 67%

1 m3 lucht  weegt 
ca. 1,2 kg

7



Vochtdeficiet

Kaslucht:
20oC
10 g vocht per kg
max. 15 gram per kg
RV 67%  

Vochtdeficiet 5 g
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Dauwpunt

Voorbeeld:
Temperatuur 20oC
10 g vocht per kg
Dauwpunt: 14,5oC

Dauwpunt:
• lucht afkoelen 

tot:
• werkelijke 

vochtinhoud = 
maximale 
vochtinhoud

• condensatie

DAUWPUNT 
= 14,5oC
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Dauwpunt en risico’s natslaan

• als in de kas ergens de temperatuur op of onder het 
dauwpunt ligt treedt op die plek condensatie op

• dit geeft alleen problemen als dit het gewas is (soms 
druipwater)

• soms is het kasdek het koudste punt. Als het verschil 
tussen kastemperatuur en buitentemperatuur groter is 
dan ca. 10oC is dit meestal het geval en is de kans op 
vochtproblemen klein

• hoe hoger de RV hoe dichter je bij het dauwpunt zit
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Dauwpunt en klimaatregeling

• als de ruimtetemperatuur stijgt volgt het gewas met een 
vertraging

• als het gewas onder het dauwpunt komt slaat het nat

• condensatie op het gewas treedt dus meestal op bij 
temperatuurstijging

• maar: ook bij temperatuurdaling kan condensatie optreden!

• let dan op de AV! Condensatie kan optreden als deze 
gelijkblijft of stijgt. Door vocht af te voeren kan condensatie 
voorkomen worden
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Opdrachten psychrodiagram

1. In de kas is het 20oC, het AV is 12 g/kg lucht. Je loopt de kas in 
en je bril beslaat. Hoe koud is het buiten? 

2. Het is 20oC en 85% RV. Tot hoever mag de temperatuur 
zakken zonder dat er condensatie op het gewas optreedt? 
Het gewas is 0,5oC kouder dan de omgeving. Er zijn geen 
temperatuurverschillen in de kas

3. De meetbox meet 19oC en 85% RV. Het is nacht, het scherm is 
vanwege de hoge buitentemperatuur (11oC; wind 4 m/s, roos, 
alleen onderverwarming) open. Het is erg helder (-125 
W/m2). Zijn hier vochtproblemen te verwachten? Gebruik de 
uitstralingsmonitor én het psychrodiagram

4. Bij welke RV in de kas (19oC) treedt condensatie in de kop van 
het gewas op? Ga uit van Tplant = Tgewas
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Opdracht 1 - uitwerking

Tkas is 20oC,  AV is 
12 gram per kg 
lucht. Je loopt de 
kas in en je bril 
beslaat. Hoe koud 
is het buiten?

Bril beslaat als deze 
onder het 
dauwpunt is! Het is 
dus buiten ca. 17oC 
(of kouder)
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Opdracht 1 – uitwerking online

In de kas is het 
20oC, AV is 12 g/kg 
lucht. Je loopt de 
kas in en je bril 
beslaat. Hoe koud 
is het buiten?

Bril beslaat als deze 
onder het 
dauwpunt is! 

Het is dus buiten 
16,8oC (of kouder)
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Opdracht 2 - uitwerking

Het is 20oC en 85% RV 
Tot hoever mag de 
temperatuur zakken 
zonder dat er 
condensatie op het 
gewas optreedt? Het 
gewas is 0,5oC kouder 
dan de omgeving 

Dauwpunt is 17,4oC
Gewas is 0,5 oC kouder 
De meetboxmeting
mag dus niet lager zijn 
dan 17,9oC
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Opdracht 3 - uitwerking

Kas: 19oC en 85% RV

Buiten: 11oC, 4 m/s

Scherm open, nacht, 

roos, alleen ondernet

Het is erg helder (-125 
W/m2). Verwacht je 
vochtproblemen?

Temperatuur kop v.d. 
plant:           17,6oC

Dauwpunt: 16,5oC

Dus: weinig risico op 
condensatie
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Opdracht 4 - uitwerking

Bij welke RV in de kas 
treedt condensatie in 
de kop van het gewas 
op? 

Tplant is 17,6oC. Als 
plant natslaat is het 
dauwpunt dus 17,6oC 

Varieer in de 
uitstralingsmonitor de 
RV totdat het 
dauwpunt 17,6oC is 
Dat is bij een RV van 
91,5%
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Vochtbalans en absoluut vocht

Vraag:

• kas in de ochtend is 16oC, RV is 85%

• even later is de temperatuur 20oC, de RV is 70 %

Is het nu droger of vochtiger geworden in de kas?

Is het risico van gewascondensatie afgenomen?
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Kas ochtend 16oC, RV 85%, dus AV =   9,6  g/kg

Kas later        20oC, RV 70%, dus AV = 10,3  g/kg

• vochtigheid (AV) is toegenomen

• dauwpunt is gestegen van 13,5 naar 14,4oC

AV hangt direct samen met het dauwpunt! Ongeacht de 
kastemperatuur

Belangrijk:

• vochtbalans kas is in evenwicht als de AV constant is

• dauwpunt verlagen door te ventileren (dus NIET door te stoken: 
stoken levert energie aan de plant, waardoor deze meer gaat 
verdampen)

AV-lijn in de grafiek zetten! 
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Klimaatregeling

• bij temperatuurstijging in de ochtend: vocht afvoeren.
Maar ook: scherm niet te vlot open! 

• planttemperatuur (vooral vruchttemperatuur) loopt achter 
op ruimtetemperatuur

• condensatie treedt op bij temperatuurstijging, als de AV 
stijgt of gelijk blijft. Gewas is dan op dauwpunt

• we hadden altijd deze richtlijnen:

- stooklijn moet ALTIJD rustig omhoog (maximaal ca. 1oC 
per uur), mag wel vlot dalen

- ventilatielijn mag vlot stijgen en liefst rustig omlaag 

Maar beter is: 

• absoluut vocht in de grafiek zetten en bewaken!

• dauwpunt in de gaten houden!
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Vocht afvoeren

Van boven naar beneden:

• eerst ventileren (vocht afvoeren)

• dan een KLEINE schermkier (maximaal ca. 2 % i.v.m. kouval)

• dan pas stoken
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Conclusies
Traditionele strategie:

• regelen op VD is iets beter dan regelen op RV; bij koude 
teelten is RV handiger

• bij hoge RV/laag VD ligt het dauwpunt vlakbij de 
meettemperatuur

• overal waar de temperatuur lager is dan het dauwpunt 
treedt condensatie op

• hoe groter de temperatuurverschillen binnen de kas hoe 
lager de streefwaarde van de RV moet zijn (of hoe hoger 
de streefwaarde van het VD). Dan ligt de meting niet te 
dicht op is het dauwpunt!

• de kunst bij het regelen van het vocht is om in te schatten 
waar en wanneer dit een probleem is!
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Conclusies Het Nieuwe Telen

• energietoevoer naar de plant bepaalt de verdamping, RV is 
daarvoor geen goede indicatie

• AV hangt direct samen met het dauwpunt

• RV, VD, kastemperatuur zeggen niet voldoende

• AV in de grafiek zetten, geeft informatie over de vochtbalans

• planttemperatuurmeting is nodig om risico van condensatie 
beter in te schatten

• psychrodiagram en uitstralingsmonitor zijn handige 
hulpmiddelen
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