
Module: Stappenplan



De drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
van assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
vocht)

Huidmondjes spelen een centrale rol in alle drie de balansen!
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De drie kasbalansen:

• vochtbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
vocht)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• CO2-balans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van CO2)

Samenhang met de plantbalansen!

• hoe kunnen we de balansen monitoren?

• hoe controleren we de HNT-maatregelen?
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Stappenplan

1. basisprincipes en balansen kennen

2. beter meten

3. monitoren en interpreteren

4. kleine stappen zetten

5. teeltstrategie aanpassen
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Vijf speerpunten

1. klimaatgelijkheid in de kas

2. uitstraling voorkomen

3. vochtbalans van de kas op orde krijgen

4. assimilatiebalans optimaliseren m.b.v. verhouding licht en  
temperatuur 

5. waterbalans van de plant optimaliseren
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Speerpunt 1: Klimaatgelijkheid in de kas

Klimaatongelijkheid ontstaat door o.a.:

1. openingen in de constructie (bv. kapotte ramen, tocht bij 
deuren, open deuren, slechte afdichting geveldoeken, etc.)

2. kouval: (te) grote kieren bij een te groot temperatuurverschil 
boven en onder doek

3. afschot van kasdek en schermen

4. ligging verwarmingssysteem, verhouding gevel- en bovennet.

5. luchtingstrategie met weinig gebruik van de windzijde

6. windsterkte en windrichting
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Klimaatgelijkheid in de kas

1. openingen in de constructie (bv. kapotte ramen, tocht bij 
deuren, open deuren, slechte afdichting geveldoeken, etc.)

Oplossing: onderhoud goed bijhouden; gewas goed in de gaten 
houden....waar groeit het slecht? Waar heb ik 
schimmelproblemen? Waar valt de opbrengst tegen?
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Klimaatgelijkheid in de kas

2. kouval (te) grote kieren bij een te groot temperatuurverschil 
boven en onder doek

Oplossing:

• geen, of kleine kieren

• vochtdoorlatend doek

• strategie vochtbalans kas aanpassen (bv. luchten boven 
doek)
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Klimaatgelijkheid in de kas

3. afschot van kas en schermen

Oplossing:

• nokschotten
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Klimaatgelijkheid in de kas

4.  ligging verwarmingssysteem, verhouding gevel- en 
bovennet

Let op:

• na verhoging belichtingsniveau is de gevelverwarming in 
verhouding te krap

• voldoende gevelisolatie

• andere warmtebronnen zoals een ongeïsoleerde
stoomleiding kunnen de warmteverdeling verstoren
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Klimaatgelijkheid in de kas

5. luchtingstrategie met weinig gebruik van de windzijde

Beter:

• combinatie van wind- en luwe zijde geeft stabiele, goed 
regelbare luchtstroom in de kas

• samen met gesloten, goed isolerend doek

• daardoor minste verschillen in temperatuur onder doek
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Klimaatgelijkheid in de kas

6. windsterkte en windrichting

Beter:

• hoe dichter het doek hoe kleiner de invloed

• ook hier: liefst zo weinig mogelijk kieren
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Klimaatgelijkheid meten en monitoren

Draadloze senzoren

• minstens 10 meetpunten per ha

• meten:

o temperatuur

o vocht (AV)

Verschillen in AV wijzen vaak naar luchtstromen in de kas

Rooktest
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Speerpunt 2: uitstraling voorkomen

Uitstraling: per oC temperatuurverschil ca. 5 W/m2

uitstralingsverlies

Temperatuur kasdek hangt af van:

• bewolkingsgraad

• buitentemperatuur

• windsnelheid

• neerslag

Uitstraling hangt af van:

• zonder scherm: verschil Tplant – Tkasdek

• met scherm: verschil Tplant – Tonderste doek
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Uitstraling voorkomen

Effect van uitstraling op het gewas:

● koudere kop

● minder verdamping in de kop

● minder calciumtransport naar de groeipunt

● minder assimilatentransport naar groeipunt

● zwakkere celwanden, daardoor  neusrot, brandkoppen

● ziektegevoeliger

● minder strekking

● mogelijk condensatie

15



Uitstraling voorkomen - meten

• netto-stralingsmeter op gewasniveau
• pyrgeometer
• uitstralingsmonitor
• temperatuur buiten, boven en onder doek, plant
• vocht (AV) boven en onder doek, buiten
• windsnelheid en instraling 

Metingen in grafiek zetten!

• Monitoren verhouding Tplant en Tkas bij openen en sluiten 
van doeken en ramen

• Effect zichtbaar maken van maatregelen zoals bv. 
schermen bij veel instraling 
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Uitstraling voorkomen - schermstrategie
Waarom scherm je?

Vroeger: vooral voor energiebesparing:
- buistemperaturen monitoren
- doek sluiten ruim voordat de energievraag van de kas 

toeneemt: 
- scherm al 100% dicht in de avond als de kastemperatuur 

nog 1-2oC boven de streefwaarde ligt

Het Nieuwe Telen: Uitstraling voorkomen

En natuurlijk: combinatie van beiden
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Uitstraling voorkomen – schermstrategie

Moment van sluiten doek:

● als netto-straling onder nul komt

● als instraling kleiner wordt dan uitstraling

Moment van openen doek

● als netto-instraling boven nul komt

● als instraling groter wordt dan uitstraling 

● én temperatuur boven doek minder dan 5oC verschilt van
temperatuur onder doek

● zonder de extra metingen: scherm open bij instraling rond 
100 W/m2 (vuistregel)

● Soms: doek hele dag niet open, bv. in de winter bij freesia

Overweeg dubbel doek, óók tegen uitstraling!
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Uitstraling voorkomen - schermstrategie

Als doek niet dicht hoeft voor energiebesparing:

Toch schermen voor uitstraling:
• 15-20% kier om warmte af te voeren: 
• geen belemmering meer voor warmte-afvoer
• wél 80 – 85% reductie van de uitstraling

Ter controle: meten temperatuur onder en boven doek!
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Speerpunt 3: vochtbalans kas op orde

Balans denken:

Vocht verminderen in de kas kan op twee manieren:

● meer vocht afvoeren

● minder vocht aanvoeren (= energiebesparing)

AV-verloop geeft info over vochtbalans kas

Vochtafvoer via:

● ventilatie 

● condensatie (minder energieverlies!)
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Vochtbalans kas op orde- meten
• AVboven doek, AVonder doek, AVbuiten

• temperatuur boven doek, onder doek, buiten
• planttemperatuur
• dauwpunt gewas (psychrodiagram)

Maak gebruik van:
• pyrgeometer
• uitstralingsmonitor
• rekentool
• grafieken op de computer

Probeer uit:
• wat gebeurt er als ik de schermkieren dicht doe?
• wat is het effect van meer luchten op de windzijde?
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Vochtbalans kas op orde- meten

Vochtbalans en ventilatie
Ventilatie hangt af van:
• verschil AVbinnen en AVbuiten

• ventilatievoud (temperatuurgestuurd)
• rekentool!

Condensatie hangt af van:
• kasdektemperatuur (meten!)
• dauwpunt van de kaslucht
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Vochtbalans kas op orde

Planttemperatuur

Verschil planttemperatuur en ruimtetemperatuur geeft 
indicatie of gewas verdampt 

Minimumbuis
Zo weinig mogelijk gebruiken: kost ca. 40% van het totale 
energieverbruik én bevordert de verdamping

Meten ín het gewas als aanvulling!
Zorgen voor voldoende luchtbeweging in het gewas
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Speerpunt 4: Assimilatiebalans optimaliseren

Verhouding licht en temperatuur afstemmen

Alle groeifactoren in juiste verhouding

Binnen Het Nieuwe Telen:

● koude kop voorkomen

● maximale lichtbenutting

● temperatuur en lichtniveau passend bij elkaar

● plantbelasting passend bij licht en temperatuurniveau
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Assimilatiebalans optimaliseren
Registreren:

(PAR)lichtsom 

Etmaaltemperatuur

Optimale lijn bepalen

Gemeten waarden vergelijken met optimumlijn

● belichtingsstrategie aanpassen afh. van instraling buiten: 
afschakelen bij instraling boven 300 W/m2. Deze grens 
aanpassen aan seizoen en weersverwachting

● temperatuur en belichtingsstrategie aanpassen aan 
weersverwachting 

● plantbelasting aanpassen aan verwacht lichtniveau

● nachttemperatuur aanpassen aan lichtsom overdag: na 
mooie dag bv. 1 oC warmer in de nacht. Sturen op 
etmaaltemperatuur passend bij de lichtsom
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Speerpunt 5: Waterbalans plant optimaliseren

Waarom?
• teeltomstandigheden wijzigen voortdurend
• gewas moet bladtemperatuur in de hand houden
• huidmondjes kunnen regelen zolang VPD tussen 0,2 en 1,2 

à 1,5 kPa is
• en uiteindelijk: in veel gewassen is de wateropname van 

de plant zeer bepalend voor de opbrengst (gewicht)
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Waterbalans plant optimaliseren

Waterbalans hangt sterk samen met de energiebalans van 
de plant
• verdamping hangt af van energietoevoer
• verdamping kan alleen bij energie-overschot

Twee manieren van verdamping:
• stralingsverdamping (instraling, voorwaarde: RV hoog 

genoeg)
• convectieverdamping (verschil Tplant-Tkas, luchtbeweging, 

RV onder 100%)
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Waterbalans plant optimaliseren - meten

• kastemperatuur
• planttemperatuur
• RV kas
• VPD bepalen (psychrodiagram) en in grafiek zetten
• bij VPD onder 0,2 kPa: te weinig verdamping
• bij VPD boven 1,2 à 1,5 kPa: vochtstress
• meting luchtbeweging zou nuttig zijn, maar is praktisch 

nog niet mogelijk
• op substraat: wegen?
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Waterbalans plant optimaliseren

En dan?

• bij te hoog VPD: eerst oorzaak achterhalen. Dan 
verdamping verhogen of vochtafvoer kas beperken. 

• te hoog VPD voorkomen door minder te luchten in de 
ochtend

• vernevelen, broezen
• als dat alles onvoldoende is bij veel instraling: schermen
• luchtstrategie aanpassen: wind- en luwe zijde. Stabieler, 

beter regelbaar, minder onnodig vochtverlies
• als vochtafvoer kas tijdig (al in de ochtend) beperkt kan 

worden hoeft gewas minder te verdampen. Dit levert 
energiebesparing op
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Het Nieuwe Telen

Telen bij meer licht, hogere temperatuur en lagere 
plantbelasting

• verbetert assimilatenbalans
• verbetert energiebalans van de kas
• verbetert vochtbalans van de kas
• verbetert CO2-balans
• vergroot het aantal schermuren
• bespaart energie door meer schermuren en minder 

onnodige gewasverdamping
• leidt tot minder klimaatverschillen in de kas, minder 

ziekten
• vermindert uitstraling gerelateerde problemen
• leidt tot sterkere gewassen
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