
Module: Klimaatgelijkheid



Oorzaken klimaatongelijkheid in de kas

Buitenklimaat:

• temperatuurverschil binnen-buiten

• windsnelheid

In de kas:

• trage omloopsnelheid verwarmingssysteem 

• verkeerde verhouding bovennet en gevelnet)

• afschot, belichting, ventilatoren, ventileren, inrichting, 
doekkieren, etc.

Luchtbeweging in de kas is o.a. het gevolg hiervan en 
onvoorspelbaar!
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Luchtbeweging in de kas

• geopende luchtramen

• temperatuur- en drukverschillen binnen de kas

• warmtetrek door de wind

• geveleffecten

• afschot van de kas

• teeltgoten en tafels

• luchtstroming boven schermdoek

• kouval

• belichting
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Geopende luchtramen

• lucht beter stuurbaar bij blazen dan bij aanzuigen 
(ventilator)

• voor zelfde effect veel grotere raamstand luw nodig dan 
wind

• alleen luw: luchtuitwisseling erg variabel door windvlaag, 
temperatuurverschillen, drukverschillen. Slecht regelbaar
Ook: ingaande én uitgaande lucht door zelfde raam!

• windzijdig ventileren beter regelbaar

• kassen tegenwoordig hoog genoeg om geen directe 
effecten op gewas te zien. RV en CO2 zijn stabieler
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Windzijde meer gebruiken

• windzijde eerder mee 
laten lopen. Raamstand 
totaal blijft beperkt. 
Beter regelbaar.

• windzijde als eerste 
open……

• stevige invloed op 
buitenomstandigheden

• gevolg: stabieler 
klimaat!
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Temperatuur- en drukverschillen in de kas

• koude lucht is zwaarder dan warme lucht. Lucht koelt af 
langs koud kasdek en zakt naar beneden

• droge lucht is zwaarder dan vochtige lucht (wolken!)

• invloed temperatuur is groter dan invloed vocht:

• per m3 een klein verschil, maar kas heeft groot volume:
boven doek kan lucht in een hele kap makkelijk 50 -100 kg 
meer wegen dan onder het doek. Dus …….de hele massa 
zakt naar laagste punt (en deels door doek)

Gewicht van 1 m3 lucht (gram)

Temperatuur/RV 80% 95%

20 oC 1190 1187

30 oC 1140 1135
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Tientonner…

• temperatuur- en drukverschil leidt tot verplaatsing grote 
hoeveelheid lucht

• belichting versterkt dit (onder doek nog warmer)

• roos gemeten: boven doek 0,5 m/s richting gevel

• grote luchtmassa, niet te beïnvloeden, vergelijkbaar met 
olietanker!

• in elke kas is er zo’n grote luchtbeweging

• kan enorm verstorend werken, bv. op effect van 
ventilatoren
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Warmtetrek door de wind

• wind blaast tegen kasdek en moet omhoog, lucht versnelt

• door Venturi-effect onderdruk in de kas

• snelheid neemt af boven kasdek

• meeste onderdruk bij de gevel

• dus…luchtbeweging
vanuit het midden-
pad naar de gevel
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Geveleffecten en afschot

Geveleffecten: 

• door te weinig isolatie of juist te hete aanvoerleidingen 
verwarming

• door aanleg belichting wordt minder gestookt. Bij gevel 
wordt het dan te koud. Geeft kouval via de gevel!

• zelfde effect ook door meer schermen als het bovendoek
meer isoleert dan het geveldoek.

• apart gevelnet is dan nodig! 
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Afschot

Afschot:

• warme lucht trekt naar hoogste punt, zakt daarna langs 
kasdek naar beneden, koelt af en zakt langs de gevel naar 
beneden

• luchtstroming hangt ook af van:
- schermdoek wel of niet gesloten
- lampen en verwarming

• let op goede aansluiting van scherm op grond!

• afschot van dek, maar ook van scherm of kasgrond (egaliseren 
helpt)
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Luchtstroming boven schermdoek

• afschot kas = afschot scherm

• lucht stijgt naar hoogste punt en zakt langs kasdek, boven 
doek langs naar de gevel. Koelt daarbij af.

• temperatuurverschil boven schermdoek, lucht zakt door 
doek heen (of door doekkier)

• warmte van de belichting kan deze luchtstroming 
versterken!

• hoe groter het temperatuurverschil binnen-buiten is, hoe 
sterker deze luchtstroom
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Gevolg: 

• grote temperatuurverschillen in de afdeling

• kouval langs de gevel en door de doekkieren

• afkoelen plant, condensatie, schimmelproblemen
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Voorkomen ongewenste luchtstromingen

• nokschotten plaatsen

• doeken helemaal sluiten, geen kieren

• weinig vochtdoorlatende doeken in combinatie met 
verticale ventilatoren (met ‘brievenbus) of inblazen droge 
buitenlucht

• goed berekenen verwarming en gevelisolatie. Gaat bij 
teeltwissel vaak fout!

• bij belichting verticale ventilatoren

• horizontale ventilatoren hebben nauwelijks invloed! 
Natuurlijke luchtstromen zijn vele malen sterker, 
windrichting wijzigt vaak. Beste effect bij gesloten, sterk 
isolerende doeken. Dan is de natuurlijke luchtstroom het 
laagste. (Let op: risico voor convectieverdamping!)
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Effect van nokschotten
• kouval wordt ‘verdeeld’

• kleinere temperatuurverschillen 
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• inbrengen buitenlucht met slurf, met voorverwarming 
geeft gelijkmatige kastemperatuur en RV. Scherm kan dan 
100 % dicht blijven. Arcadia chrysanten/Van Uffelen

• verticale ventilatoren
lossen de ‘warme 
deken’ van de
belichting op, 
maar goed 
instellen is lastig. 
Alleen in hoge 
kassen
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Ontvochtigen met lucht van boven het doek
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