
Module:
Vochtbalans van de kas



Drie kasbalansen:

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• vochtbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
vocht)

• CO2-balans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van CO2)
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Vochtbalans van de kas
Aanvoer:

• verdamping

• toename waterdamp
in de lucht in g per m3

of kg per uur

Afvoer:

• condensatie op
kasdek

• ventilatie (ramen plus
lekventilatie)

• afname waterdamp in
de lucht in g per m3 of
kg per uur

AANVOER

Verdamping

AFVOER

Condensatie
Ventilatie
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Vochtbalans van de kas
Aanvoer:

Vormen van verdamping:

• vanuit gewas en grond

• verneveling/broezen

• beregening

• stomen

Afvoer:

• condensatie (kasdek)

• ventilatie (ramen plus 
lekventilatie)

• ontvochtiging
- ventilatie via inblazen buitenlucht
- condensatie tegen koude plaat
- absorbtie vocht met zout

AANVOER

Verdamping
Verneveling 
Beregening
Stomen

AFVOER

Condensatie
Ventilatie
Ontvochtiging
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Condensatie hangt af van:

• temperatuur van het kasdek

• dauwpunt van de kaslucht

Ventilatie hangt af van:

• verschil AVkas en AVbuiten

• ventilatiesnelheid (m3/m2 per uur)
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Ventileren op AV, RV of VD??

29oC en 40% of 

22oC en 60% of 

14oC en 100%

AV is steeds 10 gram/kg 

Dauwpunt is steeds 14oC

Als kastemperatuur stijgt:
- VD stijgt, RV daalt

Als kastemperatuur daalt:
- VD daalt, RV stijgt

AV blijft steeds constant
én hangt samen met
het dauwpunt!

DAUWPUNT

AV
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Conclusies:

Vocht beheersen begint bij temperatuurstrategie

Vooral van belang in de avond:

• hoe sneller de T daalt, hoe sneller de RV stijgt

• het verloop van AV is echter interessanter!

Dauwpunttemperatuur is 

• niet afhankelijk van de RV of temperatuur

• wel afhankelijk van de hoogte van het AV 
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Ventilatie: AV of RV of VD??

• ventileren is uitwisseling van kaslucht met buitenlucht 

• aantal gram vocht in de lucht binnen en buiten zijn 
bepalend

• drijvende kracht ventilatie:
- windsnelheid en windrichting
- schoorsteeneffect: lucht stijgt op als gevolg van verschil 
Tkaslucht en Tbuiten

- diffusie (levert een geringe bijdrage)

• met elke m3 of kg lucht die uitgewisseld wordt, wordt zowel 
warmte (energie) als vocht uitgewisseld

• voor de vochtuitwisseling is verschil AVbinnen en AVbuiten

bepalend!
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Vochtbalans 

• het verloop van de AV zegt NIETS over de absolute hoogte 
van de verdamping

• het verloop van de AV zegt iets over de balans tussen 
verdamping en ventilatie/condensatie!

• de vochtbalans van de kas kan in evenwicht zijn bij zowel 
een hoog als een laag niveau van AV, RV of VD!
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Hoe hoog moet de AV zijn?

AV: niveau is minder belangrijk. Verloop monitoren!

Voorbeelden:

• in de avond zakt de temperatuur, maar loopt de AV vaak 
wat op, vochtbalans herstelt zich

• op een zomerse dag verdampt de plant veel. Om de 
huidmondjes open te houden is het gunstig als de AV met 
de instraling mee omhoog loopt. Op zo’n moment loopt de 
AV ongeveer parallel met de temperatuur

• in de nacht zie je bij temperatuurdaling vaak de RV stijgen, 
maar aan de AV kun je zien of het een probleem wordt 
(dauwpunt). Als die meedaalt met de temperatuur is een 
hoge RV geen probleem

10



Monitoren vochtbalans via AV

Geen relatie tussen hoogte en 
verloop van AV en verdamping !

AV stijgt = lucht wordt vochtiger
vochtaanvoer > vochtafvoer 

AV daalt = kaslucht wordt droger 
vochtafvoer > vochtaanvoer

AV constant = evenwicht op de 
vochtbalans van de kas 
vochtaanvoer = vochtafvoer

Vochtbalans van de kas kan in 
evenwicht zijn bij een hoog of laag 
niveau van de RV – VD – AV 
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Wat zegt de AV over de verdamping?

Weinig   aanvoer Veel aanvoer

Niveau hetzelfde

Weinig   afvoer Veel afvoer
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Op een lichtbewolkte dag:

Ochtend: instraling neemt toe, verdamping neemt toe:

• AV stijgt, je moet dus vocht afvoeren, meer ventileren

Na de middag: instraling neemt af, verdamping neemt af:

• AV daalt, je moet dus minder ventileren. Op zo’n moment 
zie je zowel de RV als de AV dalen

• echter: als ook de temperatuur snel wegzakt zie je de RV 
toenemen en de AV afnemen. Ondanks de stijgende RV 
wordt het dus droger in de kas. De kans op condensatie 
neemt dan dus AF!
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Schermen en AV

Scherm heeft invloed op de AV

• afvoer van vocht wordt door het doek belemmerd

• verdamping van de plant neemt af

Per saldo kun dus de AV toenemen of afnemen!

Als de AV daalt heb je dus een kleinere kans op 
vocht/condensatieproblemen
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Vochtbalans: condensatie of ventilatie
Aanvoer: 

• gewasverdamping

Afvoer:

• ventilatie = verlies 
verdampingsenergie! 
(bovendien: koude 
buitenlucht moet 
opgewarmd)

• condensatie = deels 
terugwinnen latente 
warmte
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Vochtafvoer via condensatie

• kasdek of doek ONDER dauwpunt

• kasdektemperatuur kan lager zijn dan de 
buitentemperatuur!

• temperatuur boven doek kan lager zijn dan 
buitentemperatuur

• bij gesloten doek wordt kasdek kouder, je krijgt meer 
vochtafvoer via condensatie

• AVboven doek daalt, dus groter verschil AVonder doek – AVboven doek

en dus meer vochtafvoer door het doek heen

• windsnelheid is ook van invloed op vochtdoorlating doek 
(bij geopende ramen)
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Vochtafvoer door doek en via ramen

• verschil AVkaslucht –
AVboven doek bepaalt 
vochtafvoer door doek

• verschil AVkaslucht –
AVbuiten bepaalt 
vochtafvoer via ventilatie

• verschil AVboven doek –
AVbuiten bepaalt of verder 
luchten zinvol is

• 3 meetpunten nodig!
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Vochtafvoer door condensatie

Afhankelijk van: 

• verschil Tdauwpuntkaslucht en 
Tkasdek

• condensatie als kasdek 
op of onder dauwpunt is
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Vragen condensatie

Vraag 1:

Welke metingen zijn nodig om te bepalen of er condensatie 
plaatsvindt?

Vraag 2: Wat is waar?

a. De condensatie op het kasdek neemt af als het scherm 
gesloten  wordt

b. Bij meer uitstraling buiten neemt de condensatie toe

c. Beide zijn (on)waar
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Antwoorden condensatie 1

Vraag 1:

Welke metingen zijn nodig 
om te bepalen of er 
condensatie plaatsvindt?

Antwoord:

• temperatuur van het 
kasdek

• AV van de kaslucht
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Antwoorden condensatie 2

Vraag 2: Wat is waar?

a. De condensatie op het kasdek neemt af als het scherm 
gesloten  wordt

Niet waar. Door het sluiten van het doek wordt de 
temperatuur in de nok lager. Het kasdek wordt ook kouder, 
hierop vind dus meer condensatie plaats. Het doek sluiten 
bevordert dus de vochtafvoer via condensatie. ( Mits het 
scherm voldoende vocht doorlaat!) 

b. Bij meer uitstraling neemt de condensatie toe

Waar. Door uitstraling koelt het kasdek meer af, condensatie 
neemt toe. Het kasdek kan zelfs kouder worden dan de 
temperatuur in de nok
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Vochtafvoer via stoken ?

Door stoken neemt de (convectie)-verdamping toe! 
Stoken helpt niet voor vochtafvoer, maar werkt averechts!

Gevolgen voor schermstrategie:

• doek op tijd sluiten, daardoor minder warmtevraag, minder 
stoken, minder vochtaanvoer

• kouder kasdek, dus ook meer afvoer via condensatie

Balans denken!

• vochtaanvoer verminderen i.p.v. vochtafvoer vergroten

• minimale verdamping onder gesloten doek, met 
luchtbeweging inplaats van stoken!
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Het Nieuwe Telen en energieverbruik

Besparing energie door:

• niet meer vocht afvoeren dan nodig

• niet meer verdamping realiseren dan nodig is

• vochtafvoer bij voorkeur door condensatie

Nodig: monitoren AV

• AV mag meestal stijgen bij toenemende instraling of 
aanschakelen lampen

• afnemende AV in de nacht onder gesloten doek vermindert 
kans op natslaan gewas
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Stel de RV wordt toch te hoog (95%)
Wat doen de meeste telers?

a. kier in het doek

b. vochtverhoging op de buistemperatuur

c. ramen openen

Welke gevolgen hebben deze maatregelen?

Werken ze allemaal?
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Stel de RV wordt toch te hoog (95%) 
Wat doen de meeste telers?

a. kier in het doek

Nok warmt op:

• minder condensatie

• AVnok neemt toe, kleiner verschil AVonder doek en AVnok, dus 
minder vochtuitwisseling

• kaslucht koelt af, RV neemt toe

• kaslucht koelt af, je gaat stoken, vochtproductie neemt toe

Welke gevolgen hebben deze maatregelen?

Precies wat je niet wil!
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Stel de RV wordt toch te hoog (95%) 
Wat doe je?

b. vochtverhoging op de buistemperatuur

• in eerste instantie een kortstondige RV-daling, omdat de 
temperatuur sneller stijgt dan het AV

• daarna neemt de gewasverdamping toe, hogere 
vochtproductie. De RV kan dan zelfs hoger worden bij 
gewassen met een groot verdampend oppervlak
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Stel de RV wordt toch te hoog (95%) 
Wat doe je?

c. ramen openen

De enige goede optie, want deze beïnvloedt alleen de 
vochtafvoer en niet de vochtproductie 

Drijvende kracht is verschil AVbinnen en AVbuiten

Tips:

• luchten werkt altijd bij voldoende verschil (10 oC of meer; 
hangt sterk af van de wind) tussen temperatuur binnen en 
buiten

• beste effect: zowel op de windzijde als op de luwe zijde het 
raam open
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Volgorde bij vocht afvoeren is dus:

1. luchten boven het scherm (inplaats van kieren met het 
scherm). Werkt altijd bij verschil Tkas-Tbuiten > 10 oC. 
Vaak zijn hoge raamstanden nodig -> luw én windzijde

2. pas als dat onvoldoende is: KLEIN kiertje in het doek

3. als laatste: stoken. Dit is soms nodig als het verschil Tkas-
Tbuiten klein is en het AVbuiten dicht bij AVbinnen ligt. Door stoken 
vergroot je het temperatuurverschil binnen-buiten en 
daardoor neemt de ventilatie toe. Tegelijkertijd neemt ook 
de vochtproductie toe. Het effect van stoken valt dus vaak 
tegen (en het kost extra energie!)
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Vocht sparen

Bij zomerse omstandigheden: in welk deel van de dag kun je 
het beste vocht sparen?

a. bij stijgende instraling

b. bij dalende instraling
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Vocht sparen

Bij zomerse omstandigheden: in welk deel van de dag kun je 
het beste vocht sparen?

a. bij stijgende instraling

b. bij dalende instraling

Antwoord: a.

Bij stijgende instraling hoef je het lucht maar een beetje te 
knijpen om de AV te verhogen. Als het gewas voldoende 
verdampt valt ook de temperatuurstijging door het knijpen 
van de ramen mee. Je krijgt lucht met een hoge enthalpie, dit 
is belangrijk!

Om vochtstress te voorkomen moet je dus al in de ochtend 
het lucht knijpen, niet pas in de tweede helft van de middag!
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