
Module:
Zomerklimaat en ventileren



Zomerklimaat en ventileren  

Vragen:

1. welke kasbalans(en) zijn betrokken bij het ventileren 
overdag op een warme zomerdag?

2. welke invloed heeft ventileren op de verdamping van de 
plant
a. zolang de plant voldoende vocht kan opnemen?
b. als de watervoorziening van de plant onvoldoende is?

3. welke maatregelen neem je om het klimaat te verbeteren 
in de kas als er veel instraling is en de kastemperatuur te 
hoog oploopt? 
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1. welke kasbalans(en) zijn betrokken bij het ventileren 
overdag op een warme zomerdag?

Energiebalans: je voert het teveel aan energie van de zon af
Vochtbalans: je voert tegelijkertijd ook vocht af uit de kas
CO2-balans: door ventileren ga je ook CO2 uitwisselen met de 
buitenlucht
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2. welke invloed heeft ventileren op de verdamping van de 
plant:

a. zolang de plant voldoende vocht kan opnemen?

verdamping = stralingsverdamping + convectieverdamping
• stralingsverdamping verandert niet door ventileren
• convectieverdamping kan toenemen als er meer lucht langs 

de plant stroomt én de planttemperatuur onder de 
kastemperatuur ligt

b. als de watervoorziening van de plant onvoldoende is?

teveel vochtverlies leidt tot lage RV. Plant sluit de 
huidmondjes, planttemperatuur loopt op, convectie-
verdamping vermindert, convectie wordt energieafvoer. 
Verdamping daalt. Plant regelt dit zelf! Maar….. alleen als de 
situatie niet al te extreem is

4



3. welke maatregelen worden vaak genomen om het klimaat 
te verbeteren in de kas als er veel instraling is en de 
kastemperatuur te hoog oploopt? 

- raam open
- broezen
- vernevelen
- gieten
- schermen
- daksproeiers
- koelen
- …..

wat is het gevolg van deze maatregelen?

wat is het beste voor de plant?
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Enthalpie = voelbare energie + latente energie

Kastemperatuur 23oC; RV  70%; AV = 12,4 g/kg lucht

Voelbare energie:

• 1 kJoule per oC

• kastemperatuur 23oC         voelbare warmte = 23 kJ

Latente energie: 

• 2,5 kJ per gram waterdamp

• AV = 12,4 g/kg       latente warmte = 12,4 * 2,5 = 31 kJ

Totale energie (= enthalpie): 23 + 31 = 54 kJ/kg lucht
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Voelbare en latente energie

Kas: T 23oC; RV 70%; AV 12,4 g/kg

Voelbare energie 23    kJ/kg

Latente energie 12,4*2,5 = 31    kJ/kg

Totale energie: 23+31= 54    kJ/kg

Buiten: T 20oC; RV 50%; AV   7,3 g/kg

Voelbare energie 20    kJ/kg

Latente energie 7,3*2,5 = 18,3 kJ/kg

Totale energie: 20+18,3 = 38,3 kJ/kg
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Voelbare en latente energie

Kas: totale energie: 23+31    = 54    kJ/kg      verschil:

Buiten: totale energie: 20+18,3 = 38,3 kJ/kg 54 - 38,3                                
= 15,7kJ/kg

Verschil voelbare energie:

23 (kas) – 20 (buiten) =      3    kJ/kg verschil latente energie

Verschil latente energie: ruim 4 x zo groot als

31 (kas) – 18,3 (buiten) = 12,7 kJ/kg verschil voelbare 
energie!

Bij luchtuitwisseling is de LATENTE energie dus zeer belangrijk!
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Via psychrodiagram:

Kas:      23oC; RV 70%; 
AV 54 kJ/kg

Buiten: 20oC; RV 50%

AV 7,3 kJ/kg

Enthalpieverschil: 15,6 kJ/kg
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Via de rekentool:

Kas: 23oC; RV 70%; 
AV 54 kJ/kg

Buiten: 20oC; RV 50%

AV 7,3 kJ/kg

Enthalpieverschil: 15,6 kJ/kg
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Rekenen aan het zomerklimaat

• het is zomer en mooi weer, instraling 930 W/m2

• de kas laat 70% van de instraling door

• in de kas is het 28oC met een RV van 62%

• buiten is het 25oC met een RV van 40%

• poothoogte kas 5 meter

Hoeveel moet je ventileren om de warmte van de zon af te 
voeren?

Zoek in het psychrodiagram of in de rekentool op wat de 
enthalpie (energie-inhoud van de lucht) en het absoluut vocht 
is voor zowel de buitenlucht als de kaslucht
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Kaslucht:
28oC
62% RV
AV = 15 gram/kg
Enthalpie: 65 J/kg

Buitenlucht:
25oC
40% RV
AV = 8 gram/kg
Enthalpie: 45 J/kg

Enthalpie = 45 J/kg

Enthalpie = 65 J/kg
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Ook op te zoeken via:
www.kasalsenergiebron.nl

Kies ‘ik wil aan de slag 
met het nieuwe telen’, 
en dan ‘psychrodiagram’

13

http://www.kasalsenergiebron.nl/


Of via de ‘rekentool’:
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Warmte afvoeren
• instraling 930 W/m2, kas laat 70% van de instraling door
• kas: 28oC; RV 62%; enthalpie 65 kJ/kg lucht
• buiten: 25oC; RV 40%; enthalpie 45 kJ/kg lucht
• enthalpieverschil is dus 20 kJ/kg lucht

Hoeveel moet je ventileren om de kastemperatuur gelijk te 
houden?
Instraling: 930 W/m2 buiten, dus 930*70% = 650 W/m2 binnen
1 Watt = 1 J/s (Joule per seconde); 1 m3 lucht weegt 1,2 kg

Energie input/uur: 650*3600/1000 = 2340 kJ/m2

Dit moet je wegwerken:
Enthalpieverschil is 20 J/kg moet dus 2340/20=117 kg/m2/uur 
worden uitgewisseld! Dat is 117kg/1,2 kg/m3 = 97,5 m3/m2 kas/uur
Bij een kasvolume van 5 m3/m2 is dit 19,5 keer de hele kaslucht per 
uur. Elke 3 minuten wordt dus de hele kaslucht ‘vervangen’ door 
buitenlucht
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Ook weer via de rekentool:
Ventilatiesnelheid: 112,36 kg lucht/m2/uur

Ook: berekend CO2-verlies (door ventilatie, niet door 
gewasopname)
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Vochtverlies bij ventileren
• AVbuiten= 8 g/kg, AVbinnen 15 g/kg, verschil = 7 g/kg

• uitwisseling 117 kg/m2 per uur, dus 117*7 g = 819 g/uur/m2

• kan het gewas dit aan? Zo niet: vochtstress 

Bij vochtstress gewas:

• gewas gaat minder verdampen

• kaslucht wordt NOG droger, enthalpie kaslucht daalt

• enthalpieverschil binnen-buiten daalt

• luchting moet nog meer/maximaal open 

• er verdwijnt nog meer vocht

• negatieve spiraal van teveel ventileren bij hoge instraling

• voor de plant: stress en minder fotosynthese, lichtbenutting 
neemt af

Hoe kun je dit voorkomen?
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Voorkomen schraal klimaat

• minder m3/m2 uitwisselen door vergroten enthalpieverschil 
tussen buiten en binnen
enthalpie = voelbare + latente warmte

• lucht bevochtigen (vernevelen)

• diffuus licht (kascoating of diffuus glas)

• dakberegening

• broezen (gewas nauwelijks natmaken)

• door meer vocht in de lucht wordt per m3 meer energie 
afgevoerd

• gevolg: minder uitwisseling nodig, dus minder vocht- en 
CO2-verlies
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Voorkomen schraal klimaat - vervolg

• hogere RV in de kas leidt tot open huidmondjes en meer 
gewasverdamping

• koelend vermogen van het gewas wordt optimaal benut

• dit is uiteindelijk de meest effectieve maatregel

• gewas gaat functioneren als airco!

• als dit optimaal werkt kan het in de kas koeler worden dan 
buiten!
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Energie-inhoud van de lucht

De energie die in een kubieke meter lucht zit bestaat uit twee 
delen:

• voelbare warmte (de gemeten temperatuur)

• latente warmte (de energie die is opgeslagen in de water-
damp)
- veel belangrijker dan voelbare warmte!

Hoe meer vocht er in de lucht zit hoe hoger de energie-
inhoud!

Bij warm weer komt er veel energie de kas binnen  en wil je 
ook veel energie lozen. Ventileren met vochtige lucht is dus 
veel effectiever dan met droge lucht!
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Dus in de zomer …..

Zuinig zijn op het vocht in de kaslucht, omdat ….

• … de plant dan minder snel in de stress raakt, de 
huidmondjes langer kan openhouden en zelf kan 
verdampen

• … bij afluchten vochtige lucht veel effectiever is dan droge 
lucht

• … je dan met kleinere raamstanden meer warmte kan 
afvoeren

Kortom:

• ramen knijpen

• bevochtigen!!
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Kasbalansen in evenwicht

Energiebalans: zelfde energie aanvoer en -afvoer

Vochtbalans: meer vochtaanvoer en minder vochtafvoer, 
waardoor waterbalans van de plant op orde 
blijft

CO2-balans: zelfde CO2-aanvoer, minder CO2-afvoer 

Groeiwinst door:

• meer CO2

• minder stress, dus betere benutting van licht

• telen bij meer effectief licht en CO2 kan bij hogere 
temperatuur
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