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Module:
Inleiding en korte historie HNT

Dit project is tot stand gekomen in het kader van het programma 
Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 
Glastuinbouw Nederland



Het Nieuwe Telen

Telen en klimaatregelen op basis van:

• plantenfysiologie

• natuurkunde

En dus minder op basis van:

• gevoel

• trial and error

• groene vingers

• eerst kennis opbouwen, dan stappenplan Het Nieuwe Telen
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Korte historie Het Nieuwe Telen

Initiatief vanuit ‘Kas als Energiebron’
• gesloten kas
• semi-gesloten kas
• veel technische installaties 
• kennisoverdracht naar telers en adviseurs
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Telen in gesloten kassen

• uitgangspunt: de zon levert op jaarbasis zoveel energie dat de 
kas netto-energie kan opleveren

• warmteopslag in de bodem in de zomer
• warmteverbruik uit de bodem in de winter

• kan alleen bij nieuwbouw
• technisch lastig en duur, niet toepasbaar

• verwachte meerproductie niet gehaald
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Semigesloten kas

Stap 1: droge buitenlucht gebruiken om vocht af te voeren: 15 % 
besparing
Stap 2: meer schermen zonder productieverlies: 15 % besparing
Stap 3: temperatuurintegratie

Probleem: door meer isoleren/schermen meer vocht in de kas 
Dus nog meer vocht afvoeren. Buitenvochtmeting belangrijk

Hoe is de vochtbalans in de kas??
Semigesloten kas is inmiddels achterhaald

Productieverhoging kwam vnl. uit meer CO2-behoud!
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Mogelijk……

• momenteel onderzoek naar DryGair-koeler (Brinkman)

• vochtige lucht stroomt langs koude plaat
• energieterugwinning door condensatie op koude plaat 
• warme droge lucht wordt naar boven uitgeblazen
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2018

Aandacht vooral op kennis, minder op techniek

Energiebesparing is geen doel maar gevolg
Plant staat centraal

Het Nieuwe Telen = telen in balans met kennis van 
• natuurkunde 
• plantenfysiologie

Diverse activiteiten binnen ‘Kas als Energiebron’
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Kas als Energiebron

Het Nieuwe Telen (kennisoverdracht):
• 80 cursussen in 5 jaar; 500 telers, 265 niet-telers
• boek, artikelen vakbladen, weblectures
• website met ‘tools’

Maar ook:
• onderzoek naar WKK, restwarmte, alternatieve energiebronnen
• onderzoek naar plantweerbaarheid

Financiering: 50 % telers, 50 % ministerie van landbouw
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Resultaten tot nu toe

• gemiddeld gasverbruik van 35 naar 32 m3 gemiddeld over alle 
tuinders

• met investeringen kan dat naar 25 m3/m2

• bij hetzelfde of beter teeltresultaat
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Hoe verder?

Weerstanden:
• oud gedrag afleren. Eerst begrijpen dan handelen
• stappenplan. Eerst alleen meten en leren
• is er wat aan te verdienen of kost het alleen geld?
• onbekendheid over productkwaliteit, plantgezondheid, etc.
• wordt de CO2-voorziening anders?

Verbreden draagvlak
Verbreden kennis over plantgezondheid, weerbaarheid, 
duurzaamheid
Verbreden inhoud
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Speerpunten binnen Het Nieuwe Telen

• temperatuurgelijkheid in de kas
o gevelisolatie, nokschotten, goed aangelegde verwarming, 

vermijden van schermkieren (kouval)
• luchtbeweging in plaats van minimumbuizen

o minimumbuis veroorzaakt juist meer vocht, is ook duurder 
dan ventileren

• meer schermen, dubbel scherm
o uitstraling voorkomen

• afvoeren van vocht
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Leerpunten binnen HNT

• temperatuur/lichtsom op dagbasis
o verhouding moet elke dag kloppen, niet gemiddeld

• plantbelasting beheersen
• telen bij hogere temperaturen 

o energiebesparing door meer schermen, niet door kouder 
telen

• ventileren met de windzijde
o zelfde effect met kleinere raamstanden
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Techniek         Energiebesparing        Plant

Basisprocessen:
• plantenfysiologie
• natuurkunde

Maar ook: balansdenken:
• plantbalansen (3)
• kasbalansen (3)

En: systeembenadering:
• meerdere factoren hangen samen voor een resultaat
• sturen op basis van metingen, niet op gevoel

13



Voorbeeld balansdenken

Het is te vochtig in de kas, wat doe je?
Luchten, dus vocht afvoeren

Binnen balansdenken ook:
Verdamping verminderen, dus minder vocht aanvoeren, bv 
minimumbuis eruit

Wat doe je als het te vochtig is in de kas?
Hoeveel verdampt een plant in de nacht eigenlijk?
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Balansen

Plantbalansen:
• assimilatenbalans
• energiebalans
• waterbalans

Kasbalansen:
• energiebalans
• vochtbalans
• CO2-balans

Huidmondjes spelen een verbindende rol
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Module: Kennismaking



Bedrijf: 
Naam deelnemer:
Gewas/ras: 

Substraat/vollegrond/potten:

Oppervlakte: 

Belichting: 

CO2: 

Scherm(en): 

Krijt/coating:

Gasverbruik

Extra uitrusting: 

Voorlichter

Doelen: 
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Module: Introductie balansen



Het Nieuwe Telen

• telen met de plant centraal
• met gebruikmaking van kennis van natuurkunde en 

plantenfysiologie

Optimale groei volgt uit een optimale balans tussen alle

betrokken plantprocessen

6 BALANSEN

Plant Kas

Assimilatenbalans Energiebalans

Energiebalans Vochtbalans

Waterbalans CO2-balans 
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De drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!
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Huidmondjes en plantbalansen

Huidmondjes open:
• CO2-opname - assimilatenbalans

• verdamping – waterbalans

• verdamping betekent ook:
gewas kan zichzelf koelen –
energiebalans

4



Assimilatenbalans: processen

Evenwicht tussen:
• productie suikers
• verbruik suikers

Verbruik:
• onderhoud cellen
• groei

AANMAAK
fotosynthese

VERBRUIK
ademhaling
droge stofproductie
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In evenwicht brengen

Het Nieuwe Telen legt het accent op:
• productie (assimilatie) verhogen door optimalisatie van de 

fotosynthese
• maximale benutting van het beschikbare licht
• teeltafhankelijk……
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Aanmaak assimilaten: gewasfactoren

Er is fotosynthese als er licht op het blad valt:
• LAI: aantal lagen blad per m2.

- optimum LAI is ca. 3 (m2 blad per m2 kas)
- gewasafhankelijk, vergelijk bv. tomaat en chrysant

• bladleeftijd
- jong blad en oud blad hebben minder rendement

• totale bladpakket is bepalend
• doordringing van licht in het gewas verbeteren:

- diffuus licht (dekcoating, schermdoek)
- open gewasopbouw
- tussenbelichting
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Verbruik assimilaten: sink

• alle gewasdelen waar netto assimilaten worden verbruikt:
- jong en oud blad, vruchten, bloemen, wortels
- vruchten en bloemen zijn daarbij het sterkst
- wortels zijn bij lange gewassen een zwakke sink (afstand)
- blad onderin het gewas wat weinig licht krijgt (= verlies)

• sink is sterk temperatuurgevoelig, temperatuurverdeling 
binnen het gewas is dus van belang
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Assimilatenbalans

Source:
• LAI
• fotosynthese-

capaciteit

Sink:
• plantbelasting
• temperatuur

AANMAAK
Source-grootte:
(LAI)

Sourcewerking:
fotosynthesecapaciteit

VERBRUIK
Sinkgrootte:
plantbelasting

Sinkwerking:
temperatuur
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Temperature response onderzoek

Meer licht: hoger temperatuuroptimum
Meer CO2: hoger temperatuuroptimum
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Fotosynthese

• aanname: optimaal tussen 22 en 25oC

MAAR: bij hogere temperatuur in combinatie met:
• veel licht
• veel CO2

• voldoende vocht (huidmondjes open)

• …is dat optimum veel hoger!
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Assimilatenbalans bij optimale lichtbenutting
Bij toenemend licht: 
• CO2 omhoog
• RV omhoog 
• aanmaak stijgt
• DUS: verbruik mag 

toenemen
• hogere temperatuur 

en/of hogere 
plantbelasting

Nodig:
andere klimaatregeling:
• beperkt luchten
• minder verlies CO2

• minder verlies vocht

AANMAAK
Licht
CO2

RV

temperatuur

VERBRUIK



Energiebalans van de plant

Aanvoer en afvoer van energie moeten in evenwicht zijn

Plant heeft geen eigen temperatuurregeling:
• volgt de ruimtetemperatuur
• verdamping koelt de plant af
• instraling/belichting warmt de plant op
• uitstraling koelt de plant af

Aanvoer van energie via:
• straling
• convectie
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Energiebalans plant

AANVOER
instraling
convectie

AFVOER
fotosynthese
verdamping
reflectie
transmissie
convectie
uitstraling
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AANVOER:
Instraling

AFVOER:
fotosynthese (5%)
reflectie (10 %)
transmissie (10 %)
convectie (15 %)
verdamping ( 60 %)
uitstraling (pm)

VERDAMPING kan alleen als 
er een overschot is op de 
energiebalans!
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Verdamping en energiebalans

• verdamping kan alleen plaatsvinden als er een overschot is op 
de energiebalans

• maar in het donker verdampt een plant ook…toch?
• hoe is dan de energiebalans?

Het verdampingsoverschot kan alleen komen van:
• instraling
• convectie
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Huidmondje
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Huidmondje

• enkele µm2 in doorsnede
• enkele honderden per cm2

• afgesloten door twee sikkelvormige sluitcellen
• alleen open bij licht!

Functies:
• alle CO2-opname
• groot deel van de verdamping
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Huidmondjes

• in huidmondje is RV altijd 100 %
• in de kaslucht is de RV meestal lager

Het verschil tussen de dampdruk in het huidmondje en in de 
kaslucht noemen we het VPD

• normale waarde tussen 0,2 en 1,0 kPa
• weerstand huidmondje kan verdamping 

belemmeren. Als plant onvoldoende op 
spanning is neemt de weerstand toe 
(waterstress)

• met Psychrodiagram te berekenen!
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Waterbalans plant

• huidmondjes regelen de verdamping en de bladtemperatuur
• waterhoeveelheid in het gewas wijzigt tijdens de teelt

AANVOER
opname via 
wortels

AFVOER
verdamping

20



Waterbalans plant

Aanmaak:
• werking van de wortels
• weerstand in de stengel
• interne watervoorraad in blad, stengel, vrucht, etc.

Bij verdamping wordt eerst uit deze voorraad geput

Verbruik:
• verdamping
• interne watervoorraad (versgewicht)
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Vochtbalans van de kas

Aanvoer:
• verdamping:

- gewas en grond
• verneveling
• stomen 

Afvoer:
• condensatie op kasdek
• ventilatie (ramen plus

natuurlijke ventilatie)
• ontvochtiging 

AANVOER
verdamping
verneveling

AFVOER
condensatie
ventilatie
ontvochtiging
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Vochtbalans van de kas

Heeft een direct verband met de waterbalans van de plant!

Nodig:
• meting AV (absoluut vocht): aantal gram vocht per m3 lucht

Als de gemeten AV gelijk blijft is er een evenwicht. Dit zegt niets 
over de werkelijke verdamping!

23



Wat zegt de AV of RV over de verdamping?
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Energiebalans van de kas

Er is evenwicht als de 
temperatuur constant 
blijft

Samenhang met andere 
balansen:
• afvoer van energie 

geeft ook afvoer of 
aanvoer van vocht en
CO2

• temperatuur heeft 
invloed op de assimilatenbalans

• etc. 

AANVOER
instraling
belichting
verwarming

AFVOER
ventilatie
koeling
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26

CO2-balans

Gewas:

• CO2-producent tijdens licht

• CO2-verbruiker in donker

Buitenwaarde: ca. 400 ppm

Ventileren heeft invloed op: 

• temperatuur kas 
(energiebalans)

• vocht in de kas 
(vochtbalans)

• CO2 in de kas (CO2-balans)



Module: Assimilatenbalans



Het Nieuwe Telen

• telen met de plant centraal
• met gebruikmaking van kennis van natuurkunde en 

plantenfysiologie

Optimale groei volgt uit een optimale balans tussen alle

betrokken plantprocessen

6 BALANSEN

Plant Kas

Assimilatenbalans Energiebalans

Energiebalans Vochtbalans

Waterbalans CO2-balans
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De drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van water)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!
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Huidmondjes en plantbalansen

Huidmondjes open:
• CO2-opname - assimilatenbalans

• verdamping – waterbalans

• verdamping betekent ook:
gewas kan zichzelf koelen –
energiebalans
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Assimilatenbalans: processen

Evenwicht tussen:
• productie suikers
• verbruik suikers

Verbruik:
• onderhoud cellen
• groei

AANMAAK
fotosynthese

VERBRUIK
ademhaling
droge stofproductie

5



In evenwicht brengen

HNT legt het accent op:
• productie (assimilatie) verhogen door optimalisatie van de 

fotosynthese
• maximale benutting van het beschikbare licht
• teeltafhankelijk……
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Overdag en bij belichting = aanmaak (source)

FOTOSYNTHESE (=ASSIMILATIE)

LICHT 

6 CO2 + 6 H2O + energie C6H12O6 +  6 O2

koolzuurgas + water + warmte suiker +  zuurstof
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Overdag én ‘s nachts = verbruik (sink)

ADEMHALING (=DISSIMILATIE)

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energie

suiker + zuurstof         koolzuurgas + water + energie
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Fotosynthese en ademhaling

9



Assimilatenbalans

Source:
• LAI
• fotosynthesecapaciteit:

- hoeveelheid chlorofyl
- mate van vervanging

chlorofyl

Sink:
• plantbelasting
• temperatuur

AANMAAK
Sourcegrootte:
(LAI)

Sourcewerking:
fotosynthesecapaciteit

VERBRUIK
Sinkgrootte:
plantbelasting

Sinkwerking:
temperatuur
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Aanmaak assimilaten: gewasfactoren

Er is fotosynthese als er licht op het blad valt

Fotosynthesecapaciteit gewas hangt af van:
• LAI: aantal lagen blad per m2

- optimum LAI is ca. 3 (m2 blad per m2 kas)
- gewasafhankelijk, vergelijk bv. tomaat en chrysant
- LAI hoger dan ca. 3? Dan verbruikt onderste blad meer dan 

het oplevert (wordt een ‘sink’)
En: kans op vergeling, afstoting. Bladplukken

• bladleeftijd
- jong blad en oud blad hebben minder rendement
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Totale bladpakket is bepalend

Doordringing van licht in het gewas verbeteren:
• diffuus licht (dekcoating, schermdoek)
• open gewasopbouw, bladplukken
• tussenbelichting
• dunner planten

12



Verbruik assimilaten: sink

Alle gewasdelen waar netto assimilaten worden verbruikt:
• jong en oud blad, vruchten, bloemen, wortels
• vruchten en bloemen zijn daarbij het sterkst
• wortels zijn bij lange gewassen een zwakke sink (afstand)

Blad onderin het gewas wat weinig licht krijgt (= verlies)

Sink is sterk temperatuurgevoelig, temperatuurverdeling binnen 
het gewas is dus van belang. Hoe hoger de temperatuur, hoe 
sneller de ‘sinks’ werken en dus verbruiken
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Twee wetten

Wet van het minimum:
de groeifactor die zich in het minimum bevindt bepaalt de 
groeisnelheid van de plant

Wet van de afnemende meeropbrengst:
het effect van het toedienen van een groeifactor is groter 
naarmate er minder van deze groeifactor aanwezig
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Wet van het minimum

De fietsenmaker:
• met 6 sturen, 8 zadels en 20 wielen kan hij maximaal 6 

(normale) fietsen maken
• met één stuur meer kan hij meteen een hele fiets extra maken

• het aantal sturen is hier de beperkende factor
• hij kan met de restanten wel een aantal halffabricaten maken
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Fotosynthese

• aanname: optimaal tussen 22 en 25 oC

Maar bij hogere temperatuur in combinatie met:
• veel licht
• veel CO2

• voldoende vocht (huidmondjes open)

• is dat optimum veel hoger!

16



Temperature response onderzoek

Meer licht: hoger temperatuuroptimum
Meer CO2: hoger temperatuuroptimum
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Assimilatenbalans bij optimale lichtbenutting 

Bij toenemend licht: 
• CO2 omhoog
• RV omhoog 
• aanmaak stijgt
• dus: verbruik mag 

toenemen
• hogere temperatuur 

en/of hogere 
plantbelasting

Nodig:
Andere klimaatregeling:
• beperkt luchten
• minder verlies CO2

• minder verlies vocht

AANMAAK
Licht
CO2

RV

temperatuur

VERBRUIK
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Optimale combinatie van meerdere factoren

Wet van het minimum: 
alle groeifactoren moeten optimaal voor maximale fotosynthese

HNT: 
bij een hogere fotosynthese hoort ook een hoger verbruik van 
suikers en dus ook een hogere temperatuur

Minder luchten is beter:
• vocht en CO2 hoger in de kas
• betere opening houdmondjes, betere opname CO2

Vroeger:
veel luchten = verbruik omlaag = evenwicht bij lage aanmaak 
assimilaten = minder groei
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Temperatuur - lichtverhouding

Bij 1000 J/cm2: 
een dag van 17oC én een dag van 23oC (gem. etmaal temp.)

zelfde lichtniveau/aanmaak
+ ander verbruik =
onbalans in de groei

beter: punten op de lijn!
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Hoe doe je dit?

• gegevens in beeld brengen
• lijn berekenen (Excel)
• optimum etmaaltemperatuur

bepalen a.d.h.v. lichtsom
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Etmaaltemperatuur en lichtsom bepalen

Formule: 
gewenste etmaaltemperatuur = 0,0092 * lichtsom + 15,501

Dus bij een lichtsom van 350 J/cm2 hoort een etmaaltemperatuur 
van 18,7oC, en bij 600 J/cm2 hoort een etmaaltemperatuur van 
21,0oC, etc.
Bij belichten dus ook een hogere temperatuur!

y = 0,0092x + 15,501
R² = 0,5329

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

0 100 200 300 400 500 600 700

Reeks1

Lineair (Reeks1)
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Bij veel instraling hogere ventilatietemperatuur
Na een mooie dag hogere nachttemperatuur

Meestal betekent dit:
• bij weinig instraling wat koeler telen
• bij veel instraling wat warmer telen

Zelfde productie bij betere plantbalans
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Plantbalans en plantbelasting 

Vruchten en bloemen zijn sterke sinks, hoe meer vruchten hoe 
meer verbruik assimilaten

Verbruik:
Veel sinks (hoge plantbelasting/plantdichtheid) en lage 
temperatuur = weinig sinks (lage plantbelasting/plantdichtheid) 
en hoge temperatuur

Bij hoge plantbelasting vertraagt de afrijping en moet je steeds 
verder op de rem. Temperatuur verlagen werkt dan niet meer

Dus beter regelbaar: lage plantbelasting met hogere temperatuur!
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Voordelen telen met lage plantbelasting en 
hogere temperatuur

• assimilatenbalans: meer licht, meer vocht, meer CO2 geeft 
hoge aanmaak, per plant/vrucht meer energie beschikbaar, dus 
verbruik mag omhoog. Vlotte afbloei/rijping bij hoge productie

• waterbalans plant overdag: huidmondjes blijven open, 
fotosynthese gaat door: meer aanmaak assimilaten

• waterbalans plant nacht: herstelt waterbalans makkelijker door 
beperken raamstand (strekking cellen) dan door ruim luchten 
(afkoelen)

• energiebalans kas overdag: bij kleine raamstanden, hogere RV, 
meer verschil energie-inhoud lucht buiten/binnen, kleine 
raamstanden nodig 
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• energiebalans kas nacht: meer schermen mogelijk
• vochtbalans kas nacht: via condensatie en ventilatie. Hogere 

kastemperaturen geven groter verschil AV binnen en buiten en 
meer condensatie

• vooral bij groentegewassen: bij warmere nacht koelt gewas 
minder af. Vrucht slaat in de ochtend minder makkelijk nat. 
Vrucht warmt nl. vertraagd op

Gewasafhankelijk! Compactheid potplanten. Vertraging chrysant. 
Maar we keken alleen naar temperatuur, niet naar vocht en 
lichtsom!
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Module: 
Energiebalans van de plant 



De drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van water)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!
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Energiebalans van de plant

Aanvoer en afvoer van energie moeten in evenwicht zijn

Plant heeft geen eigen temperatuurregeling:
• volgt de ruimtetemperatuur
• verdamping koelt de plant af
• instraling/belichting warmt de plant op
• uitstraling koelt de plant af

Aanvoer van energie via:
• straling
• convectie
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Straling en convectie

Straling: 
• warmteoverdracht zonder contact
• kortgolvige straling (zon of assimilatielampen), voor de plant 

altijd energietoevoer
• langgolvige straling (warmtestraling door temperatuur-

verschillen tussen objecten), voor de plant aanvoer of afvoer

Convectie:
• warmteoverdracht via de lucht
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Energiebalans plant

AANVOER
instraling
convectie

AFVOER
fotosynthese
verdamping
reflectie
transmissie
convectie
uitstraling

Verdamping is de sluitpost in de energiebalans van de plant
5



Aanvoer:
instraling

Afvoer:
fotosynthese (5%)
reflectie (10%)
transmissie (10%)
convectie (15%)
verdamping ( 60%)
uitstraling (pm)

Verdamping kan alleen als 
er een overschot is op de 
energiebalans!
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Verdamping en energiebalans

• verdamping kan alleen plaatsvinden als er een overschot is op 
de energiebalans

• maar in het donker verdampt een plant ook…toch?
• hoe is dan de energiebalans?

Passief proces, dus energietoevoer alleen via:
• instraling
• convectie

Niet afhankelijk van planttemperatuur!
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Je doet een fluitketel vol water. Hoe krijg je deze zo snel mogelijk 
droog gekookt?

Je hangt ‘s nachts een natte handdoek in de kas. Hoe krijg je deze 
zo snel mogelijk droog?
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Je doet een fluitketel vol water. Hoe krijg je deze zo snel mogelijk 
droog gekookt?

Antwoord: door het gas zo hoog mogelijk te zetten. Je wilt de 
maximale energietoevoer

Je hangt ‘s nachts een natte handdoek in de kas. Hoe krijg je deze 
zo snel mogelijk droog?

Antwoord: ook hier wil je maximale energietoevoer, dus 
maximale convectie! Temperatuurverschil tussen handdoek en 
kaslucht PLUS luchtbeweging. Lage RV

RV-VD-VPD-maximale convectie!

9



Natte bolverdamping (convectieverdamping)

Zonder luchtbeweging:
• geen energietoevoer
• verdamping stopt
• blad warmt op tot luchttemperatuur
• = natte boltemperatuur RV=100%
• vgl. kapotte ventilator meetbox!

Met luchtbeweging:
• houdt verschil Tkas en Tblad in stand
• dit is de drijvende kracht voor de verdamping
• Tkas is NIET belangrijk! Tplant moet lager zijn dan Tkas

• RV moet < 100% zijn

10



Energiebalans plant nacht

AANVOER
convectie

AFVOER
convectieverdamping
uitstraling

Bij toename uitstraling dus afname verdamping!

11



Fluitketelverdamping (stralingsverdamping)

Energiebron:
• zon (instraling)
• lampen

Voorwaarde:
• voldoende vochtaanvoer
• open huidmondjes

Onbelangrijk zijn:
• RV
• kastemperatuur
• luchtbeweging

12



Stralingsverdamping

Afhankelijk van:
• LAI (totdat alle licht onderschept is)
• straling

Voorwaarde:
• huidmondjes moeten open zijn, hiervoor is hoge RV nodig

RV verhoogt NIET de verdamping, maar wél de opening van de 
huidmondjes!
Stralingsverdamping is dus NIET afhankelijk van de RV of de 
kastemperatuur!

13



Energiebalans plant overdag

AANVOER
(in)straling
convectie

AFVOER
instralingsverdamping
convectieverdamping
uitstraling pm

Verdamping kost veel energie:    sterke koelmotor 

Convectie: 

energieoverdracht via 
contact met kaslucht  

Straling:

energieoverdracht 
zonder 
contact

14



Huidmondjes en plantbalansen

Huidmondjes open:
• CO2-opname - assimilatenbalans

• verdamping – waterbalans op 
peil

• verdamping betekent ook:
gewas kan zichzelf koelen –
energiebalans

Welke invloeden hebben de 
huidmondjes op de energiebalans 
van de plant?

15



Huidmondje (doorsnede blad)

16



In het echt

17



Huidmondje

• enkele µm2 in doorsnede
• enkele honderden per cm2

• afgesloten door twee sikkelvormige sluitcellen
• alleen open bij licht!

Functies:
• alle CO2-opname
• groot deel van de verdamping

18



Huidmondjes

• in huidmondje is RV altijd 100%
• in de kaslucht is de RV meestal lager

Het verschil tussen de dampdruk in het huidmondje en in de 
kaslucht noemen we het VPD

• normale waarde tussen 0,2 en 1,5 kPa
• weerstand huidmondje kan verdamping 

belemmeren. Als plant onvoldoende op 
spanning is neemt de weerstand toe 
(waterstress, VPD boven 1,5 à 2 kPa)

• met Psychrodiagram te berekenen!
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Waterstress

Waterstress bij Tblad lager dan Tkas:

• huidmondjes knijpen

• PT stijgt

• minder energietoevoer via convectie 

• verdamping daalt, waterstress vermindert

En nog verder:

• Tplant wordt hoger dan Tkas

• nu ook warmteafvoer via convectie!

• verdamping daalt nog verder, waterstress vermindert verder

20



Verdamping en bladoppervlakte

Convectieverdamping:

• LAI = Leaf Area index

• LAI = 4 betekent: 4 m2 bladoppervlak per m2 kas

• en ook: 8 m2 verdampend oppervlak

• regeling convectieverdamping door de plant is dus een krachtig 
middel!

Stralingsverdamping:

• LAI boven 3 maakt niet veel uit

• LAI = 3 betekent: 3 m2 beschikbaar voor stralingsverdamping

21



Verdamping en bladoppervlakte

Stralingsverdamping zelfde bij:

Huidmondje open Huidmondje geknepen

VPD: laag VPD: hoog

Want: energietoevoer is hetzelfde!

22



Werking van de huidmondjes

Waterstress: 

huidmondje sluit - Tblad stijgt:

• VPblad stijgt - dus VPD stijgt

• Tblad komt dichter bij Tkas - dus: convectie vermindert

• functie huidmondjes: het sturen van de bladtemperatuur en 
daarmee de convectiestroom

• krachtige manier om de energiebalans van de plant te herstellen 
(LAI*2!)

Nieuw evenwicht tussen VPD en huidmondjesgeleiding bij 
dezelfde energietoevoer

Door een hoger VPD krijg je dus niet meer verdamping!
23



Tblad is 1oC lager dan Tkas

Energieaanvoer:

instraling: 700 W/m2, waarvan

• instraling in de kas 500 W/m2

• convectie 50 W/m2

• Totaal 550 W/m2

Energieafvoer:

• verdamping 550 W/m2

24



Energiebalans en waterstress

• Tblad is 1oC lager dan Tkas

• instraling 700 W/m2

• hiervan in de kas 500 W/m2

• convectie is 50 W/m2 per oC temperatuurverschil

AANVOER
straling 500 W/m2

convectie 50 W/m2

AFVOER
verdamping 550 W/m2

25



Tblad is 1oC hoger dan Tkas

Energieaanvoer:

instraling: 700 W/m2, waarvan

• instraling in de kas 500 W/m2

• Totaal 500 W/m2

Energieafvoer:

• verdamping 450 W/m2

• convectie 50 W/m2

• Totaal 500 W/m2

26



Energiebalans en waterstress

huidmondje knijpt - Tblad wordt 1oC hoger dan Tkas

instraling 700 W/m2 - hiervan in de kas 500 W/m2

convectie is 50 W/m2 per oC temperatuurverschil

• verdampingsenergie daalt 
van 550 W/m2 naar 450 
W/m2

• knijpen huidmondjes is 
effectief middel om  
verdamping te reduceren

• waterstress neemt af

Via de energiebalans brengt de 
plant de waterbalans weer in 
evenwicht

AANVOER
Straling 500 W/m2

Convectie 50 W/m2

AFVOER
Convectie      50 W/m2

Verdamping 450 W/m2

27



Huidmondjes en verdamping

Bij 700 W/m2 buiten bepalen de huidmondjes dus voor ca. 20% de 
verdamping
En daarmee ook:
• voorkomen van waterstress
• maximale fotosynthese mogelijk

Regelbereik: tussen 0 en ca. 1,5 kPa
Hiervoor moet de dampdruk in de kas voldoende hoog zijn. 
Bij hoge instraling dus op vocht sturen. Niet om de verdamping af 
te remmen, maar om de huidmondjes open te houden!

Monitoren met planttemperatuurmeter: 
• verschil planttemperatuur en ruimtetemperatuur geeft inzicht 

in de convectiestroom
• VPD heeft inzicht in de stand van de huidmondjes

28



Hoe hoog moet de RV in de kas dan zijn?

Voorwaarden:

• de plant moet de blad
temperatuur kunnen 
regelen oftewel: 

• de huidmondjes moeten 
binnen regelbereik van 
0,2-1,5 Pa blijven

Voorbeeld:

instraling in de kas 500 W/m2   

Tkas is 26oC ; Tblad is 25oC

RV is nu 54%

Psychrodiagram!

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 550 W

29



Psychrodiagram

Tkas is 26oC
Tplant is 25oC
RV is 54%
VPD = 1,35 kPa
huidmondjes max.
1,5 kPa 
Tplant is dan ?  

30



Tkas is 26oC
Tplant is 25oC
RV is 54%
VPD = 1,35 kPa

Huidmondjes max.
1,5 kPa  
Tplant is dan 25,8oC  
blijft onder Tkas
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• plant kan huidmondjes niet ver genoeg knijpen
• dus convectie kan niet ingezet om energiebalans te corrigeren
• verdamping is maar klein beetje afgenomen:

Aanvoer

instraling 500 W

convectie 10 W

Afvoer

verdamping 510 W

32



Bij lage RV:

Situatie was:

Tkas 26oC

T plant 25oC

RV 54%

VPD = 1,35 kPa

Na maximaal knijpen 
huidmondjes

Tkas is 26oC ; 
Tplant is 25,8oC

RV 54%

VPD = 1,51 kPa

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 550 W

Huidmondjes MAXIMAAL geknepen:

Aanvoer
instraling 500 W 

convectie 10 W

Afvoer
verdamping 510 W
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Welke maatregelen kun je nemen?

• meer luchten

• schermen met energiedoek

• lucht bevochtigen of broezen

• koelen van de lucht

• minder luchten 

Welke zijn goed of fout en waarom?

• werk bovenstaand voorbeeld uit voor de situatie na knijpen van 
de ramen in combinatie met vernevelen. Na deze maatregelen is 
de kastemperatuur 27oC. Het verschil tussen Tplant en Tkas is nog 
steeds 1oC en de RV is 65% geworden
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We gaan minder luchten en vernevelen…

Na ingrijpen:

Tkas is 27oC

Tplant is 26oC

RV is nu 65%

Psychrodiagram: 

VPD = 1,04 kPa

Regelbereik groter!
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Na ingrijpen:

Tkas is 27oC

Tplant is 26oC

RV is nu 65%

Psychrodiagram: 

VPD = 1,04 kPa

Huidmondjes kunnen 

tot 1,5 kPa, dus tot
Tplant 28,2oC

Convectie wordt 
warmte-afvoer!
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Hoe hoog moet de RV in de kas dan zijn?

Maatregelen genomen:

• minder luchten 

• vernevelen

Na ingrijpen:

Tkas is 27oC ; Tplant is 26oC

RV is nu 65%

Psychrodiagram: VPD = 1,04 kPa

Huidmondjes kunnen tot 1,5 kPa,
bladtemperatuur is dan 28,2oC 

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 550 W

Huidmondjes MAXIMAAL geknepen:

Aanvoer
instraling 500 W

convectie 50 W

Afvoer
verdamping 440W

convectie      60 W
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Conclusie

• het verhogen van de RV met slechts 10% is enorm effectief en 
maakt het verschil tussen waterstress en optimale groei!

• de plant kan de verdamping tot 20% verminderen
• de hogere temperatuur door het sluiten van de ramen is geen 

enkel probleem
• energiebalans en waterbalans van de plant werken samen!
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Module: Uitstralingsmonitor



Het Nieuwe Telen

• telen met de plant centraal

• met gebruikmaking van kennis van: natuurkunde
plantenfysiologie

Optimale groei volgt uit een optimale balans tussen alle
betrokken plantprocessen.

6 BALANSEN:

Plant: Kas:

Assimilatenbalans Energiebalans

Energiebalans Vochtbalans

Waterbalans CO2-balans
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Drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
vocht)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!
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Energiebalans

Aanvoer en afvoer van energie moeten in evenwicht zijn

Plant heeft geen eigen temperatuurregeling:

• volgt de ruimtetemperatuur 

• verdamping koelt de plant af

• instraling/belichting warmt de plant op

• uitstraling koelt de plant af

Aan- en afvoer van energie via:

• straling

• convectie

4



•

Aavoer:
instraling

Afvoer:
fotosynthese (5%)
reflectie (10%)
transmissie (10%)
convectie (15%)
verdamping ( 60%)
uitstraling (pm)

Verdamping kan 
alleen als er een 
overschot is op de 
energiebalans!
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Planttemperatuur en uitstraling

Wat is uitstraling?

• plant/object geeft langgolvige straling af aan de koudere 
omgeving
- enkel glas
- nachtvorst, krabben autoraam
- buitenparasol

• in Watt/m2, negatief getal

• pyrgeometer (uitstralingsmeter)
- bewolkt weer, ca. - 60 W/m2

- helder weer,    ca. -125 W/m2

6



Energiebalans van de plant (nacht)

AANVOER

Convectie 
30 W/m2

AFVOER
Uitstraling
18 W/m2

Verdamping
12 W/m2

7



Uitstraling en energiebalans

Overdag instraling en uitstraling, ‘s nachts alleen uitstraling

Als uitstraling groter is dan instraling:

• energiebalans van de plant:
verdampingsenergie plant = instralingsenergie plus 
convectie-energie min uitstralingsenergie

• door uitstraling koelt de plant af

8



• plant ‘kijkt’ naar boven en uitstraling wordt bepaalt door 
het eerste wat hij tegenkomt

• kasdek OF schermdoek…

• temperatuurverschil bepaalt de afkoeling

• vuistregel: per oC verschil is de uitstraling 5 W/m2

• bewolkingsgraad is van belang: bij bewolkt weer is er 
minder uitstraling dan bij onbewolkt weer

9



Uitstralingsmonitor

• te vinden via www.kasalsenergiebron.nl

• kies dan ‘ik wil aan de slag met Het Nieuwe Telen’

• kies dan ‘Uitstralingsmonitor’

10
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Uitstralingsmonitor opdracht 

Kies: zwaar bewolkt, donker, 12,8oC buiten, 2 m/s. Kas 18oC, 
RV 85%. Verwarming 80% onder, 20% tussen

1. wat is het temperatuurverschil tussen plant en kasdek?

2. wat is de totale verdamping?

3. wat is de verdamping in de kop van de plant?

4. bereken de uitstraling

11



Zwaar bewolkt, zonder 
scherm

temperatuurverschil 
plantkop en kasdek: 3 oC

uitstraling: 15,2 W/m2

(vuistregel: 3 * 5 W/m2

= 15 W/m2)

verdamping totaal: 
23,7 g/m2/u

verdamping plantkop: 
5,7 g/m2/u
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Wijzig nu de bewolkingsgraad naar onbewolkt:

Wat verwacht je van de verdamping?

Genoemd in eerdere groepen:
- het is schraler buiten
- klimaat binnen wordt schraler
- RV daalt, de plant gaat dus meer verdampen
- plant gaat meer verdampen 

Geef commentaar op deze uitspraken!
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Onbewolkt, zonder 
scherm

• verschil Tplant - Tkasdek

neemt toe: 5,5oC 
(was 3)

• uitstraling neemt 
toe naar 26,8 W/m2 

(was 15,2 W/m2)

• totaal verdamping 
neemt AF naar: 
23 g/m2/u 
(was 23,7 g/m2/u)

• verdamping kop van 
de plant neemt ook 
AF: 4,8 g/m2/u 
(was 5,7 g/m2/u)
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Wat denk je dat het effect zou zijn van een schermdoek, 
bijvoorbeeld Luxous 1347?

Probeer dit…… wat zijn je bevindingen?
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Onbewolkt, met 
scherm:
verschil Tplant – TSCHERM

is 2,7oC (was 5,5oC!)
uitstraling neemt af 
naar 17,1 W/m2 (was 
26,8 W/m2)
totaal verdamping 
neemt toe: 23,4 g/m2/u 
(was 23 g/m2/u)
verdamping kop van de 
plant neemt ook toe: 
5,6 g/m2/u (was 4,8 
g/m2/u)

Door schermen neemt 
verdamping toe! 16



Afkoeling door uitstraling bij heldere lucht

30-6-2015, 6.47 uur
Tbuitenlucht = 12oC
Tautoruit= 1oC

17



Conclusie

• door schermen stijgt de temperatuur van de plantkop

• de verdamping wordt GROTER 

• het groeipunt is actiever

• minder kans op calciumgebrek!

• minder kans op natslaan!
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Oefenen met de uitstralingsmonitor

Vraag 1: Wat is het effect van een tweede schermdoek 
(obscura 9530 FR W) op het klimaat in de kas en op de plant? 
Maakt het dan nog uit of het onbewolkt is of zwaar bewolkt? 

Vraag 2: Het is eind februari 2018 en de nachttemperaturen 
dalen naar – 10oC, bij een stevige wind (6 m/s). Welke invloed 
zie je op het klimaat en de plant? Welke problemen verwacht 
je? Bekijk wat het effect is van schermen
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Oefenen met de uitstralingsmonitor (vervolg)

Vraag 3: Er is overdag weinig licht (100 W/m2). Wat is het effect 
100 µmol SON-T belichting op de verdamping van het gewas? 
Bekijk de temperatuurverdeling in het gewas. Wat zijn de 
risico’s? Kies LED-belichting i.p.v. van SON-T. Wat verandert er?

Vraag 4: In een freesiakas is het nacht en 9oC bij 95% RV. Buiten 
is het 8,5oC en het waait 2 m/s. De verwarming is 80% onder, 
20% tussen het gewas. Het is onbewolkt. Vul dit in in de 
uitstralingsmonitor
a. Wat valt op? Bekijk verdamping, dauwpunt, kastemperatuur
b. Wat is er riskant in deze situatie? Wat kun je over het vocht in 
de kas zeggen?
c. Wat is het effect van ventileren met 25 % raamstand?
d. Wat is het effect van schermen?
e. Welke andere maatregelen kun je nemen om vocht af te 
voeren?
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Vraag 1 uitwerking
Vraag 1: Wat is het effect van een tweede schermdoek (obscura 9530 FR) 
op het klimaat in de kas en op de plant? Maakt het dan nog uit of het 
onbewolkt is of zwaar bewolkt? 

Verdamping neemt toe, uitstraling daalt (-4,8 W/m2 t.o.v. -17,1W/m2)
21



Vraag 2 uitwerking
Het is eind februari 2018 en de nachttemperaturen dalen naar – 10oC, bij 
een stevige wind (6 m/s). Welke invloed zie je op het klimaat en de plant? 
Welke problemen verwacht je? 

Kasdek zeer koud, uitstraling neemt sterk toe, kop gewas koelt erg af, 
kopverdamping sterk verminderd. Brandkoppen, Ca-gebrek, etc. 22



Vraag 3 uitwerking
Het is een dag met weinig licht (100 W/m2). Wat is het effect van belichting 
(SON-T 100 micromol) op de verdamping van het gewas? Bekijk de 
temperatuurverdeling in het gewas. Wat zijn de risico’s?

Verdamping kop neemt kop toe! Warmtevraag neemt af, buistemperatuur 
onderin daalt. Afhankelijk van de vochtigheid van de lucht kan er onderin 
condensatie zijn. Temperatuurverschil binnen het gewas neemt toe 23



Vraag 3 uitwerking vervolg
Kies nu LED-belichting inplaats van SON-T. Wat verandert er?

Minder warmte van de lampen, gelijkere gewastemperatuur 
onder-boven, meer warmtevraag. Minder verdamping en 
groei in de kop van het gewas 24



Vraag 4 koude kas
a. Wat valt je op aan:

gewasverdamping (deze
is erg laag), 
dauwpunt (ligt heel dicht
bij de gewastemperatuur,
vooral in de kop), 
kasdektemperatuur (veel
lager dan de buiten-
temperatuur

b.Wat is riskant in deze 
situatie?
Kleine verschil tussen
dauwpunt en gewastem-
peratuur. Vocht afvoeren
is dan erg belangrijk!
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Vraag 4 koude kas ventileren
c. Wat is het effect van ventileren met 25% raamstand?

Nauwelijks effect! Het dauwpunt daalt slechts 0,1oC. Ventileren is 
dus niet zo effectief. NB: We weten niks van de AV buiten!
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Vraag 4 koude kas schermen

d. Wat is het effect van schermen? 

Dauwpunt verandert nauwelijks. Kasdektemperatuur is lager, 
bij goed doorlatend scherm iets eerder condensatie. (AV moet 
dan bekend zijn). Koptemperatuur en kopverdamping beter
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Koude kas - vocht afvoeren - stoken
e. Welke andere maatregelen kun je nemen om vocht af te voeren?

Kas 1oC opwarmen, in combinatie met ventileren. Bij gelijke AV 
wordt het verschil dauwpunt en gewas 1oC, was 0,2oC. Gewas gaat  
iets meer verdampen, dynamisch proces. Door verwarmen neemt 
verschil Tbinnen en Tbuiten toe, luchtuitwisseling neemt toe, daarmee 
ook de vochtafvoer (mits AVbuiten < AVbinnen)
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Module:
Waterbalans van de plant



De drie plantbalansen:

• assimilatenbalans (evenwicht tussen aanmaak en verbruik 
assimilaten)

• energiebalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
energie)

• waterbalans (evenwicht tussen aanvoer en afvoer van 
vocht)

De huidmondjes spelen een centrale rol in alle balansen!
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Waterbalans plant

Huidmondjes regelen
de verdamping en de
bladtemperatuur

Waterhoeveelheid in 
het gewas wijzigt
tijdens de teelt

Sterk afhankelijk van 

teeltomstandigheden

AANVOER

Opname via 
wortels

AFVOER

Verdamping
Verbruik 
voor groei
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Doelstellingen
• toename versgewicht:

celdeling (fotosynthese, temperatuur) 
en daarna celstrekking (waterbalans)

• openhouden van de huidmondjes als er licht is

Functie verdamping:
• koeling
• transport voedingsstoffen in de plant
• aselectieve opname van o.a. calcium en borium
• wateropname via wortels minstens even groot zijn als de 

waterafgifte via verdamping
• verdamping: 

- stralingsverdamping (‘fluitketel’) óf  
- convectieverdamping (‘natte-handdoek’)

4



Waterbalans

Aanvoer:

• werking van de wortels

• weerstand in de stengel

• interne watervoorraad in blad, stengel, vrucht, etc.
Bij verdamping wordt eerst uit deze voorraad geput

Afvoer:

• verdamping

• interne watervoorraad (versgewicht)
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Waterbalans plant

Je wilt: 

maximale fotosynthese

gewaskoeling

waterbalans moet op 
orde zijn

Kun je met de vochtbalans
de verdamping bepalen?

Wat is de drijvende kracht voor de verdamping?

AANVOER

Opname via 
wortels
Interne 
watervoorraad

AFVOER
Verdamping
Verbruik voor 
groei
Interne 
watervoorraad
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Waterbalans bij hoge instraling
Convectieverdamping gaat snel over naar stralingsverdamping
Plant put mede uit interne watervoorraad (vrucht/stengel kan 
krimpen)

Waterstress: 
• zichtbaar in de middag 
• ontstaat in de ochtend 
• vocht sparen vaak te laat! 

Dus: 
• VD < 5g/m3 houden in de ochtend
• PT en VPD monitoren
• op tijd starten met druppelen (bv. bij 250 W/m2 of na 120 

J/cm2)
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Waterbalans bij lage instraling

• convectieverdamping heeft de overhand

• plant vult interne watervoorraad aan (vrucht/stengel kan 
zwellen)

Voorwaarden verdamping:

• luchtbeweging 

• Tkas > Tplant

• RV<100%

• eventueel wat bijstoken 

• vochtafvoer bevorderen

AANVOER

Opname via 
wortels
Interne 
watervoorraad

AFVOER
Verdamping
Verbruik voor 
groei
Interne 
watervoorraad
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Gewasopbouw sturen

• via waterbalans én assimilatenbalans

• celstrekking heeft direct verband met waterbalans:
- via osmose  (opgeloste zouten en suikers)
- via worteldruk
- via aquaporines
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Celstrekking door osmose - bouw van de cel

1 = cytoplasma

2 = vacuole

3 = chlorophyl

4 = kernmembraan

5 = celkern

6 = celmembraan

7 = celwand
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Osmose  

• semipermeabele membraan laat wel 
water, maar geen voedingsstoffen door

• gevolg: wateropname bij hoogste 
concentratie

• turgor!

• statisch drukverschil door 
verschil in waterniveau 
wordt gelijk aan osmotisch 
drukverschil Semi-permeabele celwand  - - -

O    

O 
O

O  O
O   O 
O O

O  
O
O

O  
O 

O  
O   O      
O
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Celstrekking door osmose

• plant neemt actief stoffen op, via carriërs in het membraan

• via osmose wordt passief water opgenomen

• cel strekt

• actieve opname kost energie

• komt uit “verbranden” van suikers

• temperatuurgevoelig

• assimilatenbalans !

12



Celstrekking door worteldruk

Is er sprake van worteldruk?

- als er weinig instraling is  ja/nee

- als er weinig luchtbeweging is ja/nee

- als de temperatuur hoog is ja/nee

- als de verdamping minimaal is ja/nee

- als de wortels koel zijn ja/nee

- bij kouval ja/nee

- bij uitstraling ja/nee

13



Celstrekking door worteldruk

Wortels bouwen druk op door actieve opname van water 
(osmose)

Maar: als blad verdampt, meestal onderdruk i.p.v. overdruk

Worteldruk dus alleen bij minimale verdamping:

• meestal ‘s nachts, bij alleen convectieverdamping:
weinig luchtbeweging, RV dicht bij 100%, klein verschil Tkas -
Tplant

• guttatie als worteldruk te hoog wordt:
bij actieve wortels en lage verdamping door uitstraling of te

weinig luchtbeweging
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Celstrekking door aquaporines

• pompjes in celmembraan die watertransport versnellen

• verbruiken energie, actief proces

• vnl. in jonge cellen die nog moeten strekken

• ook in wortels

• werken goed boven ca. 20oC

• worteltemperaturen onder 20oC zijn daarom vaak 
problematisch bij oplopende verdamping door instraling
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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

2



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!

3



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%

4



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%

5



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

6

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
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Vochtdeficiet

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

Vochtdeficiet 5 g

8



Dauwpunt

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

Dauwpunt:
• lucht afkoelen 

tot:
• werkelijke 

vochtinhoud = 
maximale 
vochtinhoud

• condensatie

DAUWPUNT 
= 14,5oC

9



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

10



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

11



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

12



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)

14



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

16



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%

17



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?

18



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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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

6



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!

8



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
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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!

17



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

20



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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Module: 
Enthalpie en ventileren



Ventileren

Uitwisseling van :

• vocht (vochtbalans kas)

• energie (energiebalans kas)

• CO2 (CO2-balans kas)

Informatie uit psychrodiagram!

De luchting wordt doorgaans op temperatuur aangestuurd
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Vochtbalans van de kas

Aanvoer:

• verdamping:
- gewas en grond

• verneveling en broezen

• beregening

• stomen

Afvoer:

• condensatie op kasdek

• ventilatie (ramen plus
natuurlijke ventilatie)

• ontvochtiging

AANVOER

Verdamping

AFVOER

Condensatie
Ventilatie
Ontvochtiging
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Energiebalans van de kas

Er is evenwicht als de
temperatuur constant 
blijft.

Samenhang met andere
balansen:
• afvoer van energie 

geeft mogelijk ook 
afvoer van vocht

• temperatuur heeft 
invloed op de 
assimilatenbalans

• afvoer van energie 
geeft mogelijk ook 
afvoer van CO2

AANVOER

instraling
belichting
verwarming

AFVOER

ventilatie
koeling
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CO2-balans van de kas

Aanvoer:
• CO2-dosering
• ventilatie 
• productie plant 

(donker)
• verteren organisch 

materiaal

Afvoer:
• ventilatie
• verbruik plant (licht)

AANVOER:
CO2-dosering
(Ventilatie)
Productie plant 
(donker)
Vertering organisch 
materiaal

AFVOER:
Ventilatie
Verbruik 
door plant 
(licht)

CO2-balans kas
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Zomerklimaat

Het is zomer en mooi weer, instraling 850 W/m2

In de kas is het 25oC, met een RV van 70% (verlies door 
reflectie kasdek is ca. 30%)

Buiten is het 23oC met een RV van 50%

Poothoogte is 5 m

Hoeveel moet je nu ventileren?

Benodigde informatie: energie-inhoud van de lucht in de kas 
en van de lucht buiten

Begrip: enthalpie, te vinden in psychrodiagram
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Kaslucht:
25oC
70% RV
AV = 14 gram/kg
Enthalpie: 60 J/kg

Buitenlucht:
23oC
50% RV
AV = 7 gram/kg
Enthalpie: 40 J/kg

Enthalpie = 40 J/kg

Enthalpie = 60 J/kg
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Energie-inhoud van de lucht (enthalpie)

• voelbare warmte (de gemeten temperatuur), 1J/oC

• latente warmte (de energie die is opgeslagen in de 
waterdamp)
- veel belangrijker dan voelbare warmte: 2,5 J/g

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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Warmte afvoeren
Het is zomer en mooi weer, instraling 850 W/m2

In de kas is het 25oC, de RV is 70%. Buiten is het 23oC, de RV is 
50%. Kas is 5 m hoog en laat 70 % van het licht door

Rekenregels: 1 Watt = 1 Joule(J)/seconde(s); 

1 kiloJoule (kJ) = 1000 J; 

1 uur = 3600 s.

Hoeveel moet je ventileren om de kastemperatuur gelijk te 
houden?

Instraling 850 W/m2 buiten, binnen dus 70%*850 = 600 W/m2

Energie-input/uur: 600*3600/1000 = 2160 kJ/m2

Per uur dus 2160 kJ per m2 aan energie wegwerken!
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Warmte afvoeren - vervolg

Enthalpie kaslucht is 60 kJ/ kg

Enthalpie buitenlucht is 40 kJ/kg

Bij een enthalpieverschil van 20 J/kg moet dus 2160/20=108 
kg/m2/uur 

Aangezien 1 m3 lucht = 1,2 kg, is dit dus 108/1,2= 90 m3/m2/uur 
Bij een poothoogte van 5 m moet dus 18 keer per uur de hele 
kaslucht worden uitgewisseld (90/5=18). Ongeveer elke 3 
minuten!
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Vochtverlies bij 18 x per uur kaslucht verversen

VOCHTVERLIES:

• buiten: AV = 7 gram/kg, binnen AV = 14 g/kg

• bij 108 kg/m2 gaat dus 108*(14-7) g vocht per uur de kas 
uit, oftewel 750 gram per uur

• kan het gewas dit aan?
Zo niet: huidmondjes knijpen, fotosynthese stopt

• vervolgens: 
gewas gaat minder verdampen, kaslucht wordt NOG 
droger, lucht moet maximaal open, er verdwijnt nog meer 
vocht. Stress

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, broezen, kleine watergift)

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

• gevolg: minder vochtverlies

Betere RV in de kas leidt tot open huidmondjes en meer 
gewasverdamping. Koelend vermogen van het gewas is zeer 
krachtig. Gewas wordt airco!
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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 
waterdamp)
- 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 –afvoer, 
waardoor geen onbalans meer bestaat.

CO2-balans: zelfde CO2-aanvoer, minder –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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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? 

2



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
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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

7



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’
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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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Module:
Voorjaarsklimaat - opdracht



Praktijkopdracht voorjaarsklimaat

Bedrijfsgegevens:

• snijbloemen in de volle grond

• hoge lichttolerantie, vgl. met chrysant

• schermdoek: verduisteringsdoek

• 6 afdelingen

• klimaat wordt aangepast aan groeistadium

• grafieken zijn van 15 mei 2019

• zonnige dag, noordoostenwind, normale temperatuur voor 
de tijd van het jaar

2



Praktijkopdracht voorjaarsklimaat

Afdeling 1

15-5-2019
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Praktijkopdracht voorjaarsklimaat
Afdeling 3

15-5-2019
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Bekijk de grafieken van afdeling 1 en afdeling 3

1. in één van deze afdelingen staat een jong gewas, in de 
andere een gewas wat al wat meer gegroeid is
a. welke grafiek hoort bij welk gewas? 
b. waar zie je dat aan?

2. in afdeling 1 is geschermd
a. vind je dit een goede maatregel?
b. waarom wordt bij mooi weer geschermd? 
c. waarom denk je dat deze teler heeft geschermd? Kijk 
naar alle grafieklijnen (temperatuur, vocht, ventilatie).
d. wat was het effect van schermen op het klimaat?
e. was dit het beoogde effect?

Vragen
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Vragen – vervolg

3. bekijk de grafieken nog eens goed
a. welke zaken trekken je aandacht?
b. zijn er zaken die je, met de kennis uit de cursus, anders zou 
doen?

4. het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog
a. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op 
het kasklimaat?
b. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op 
de verdamping van het gewas?
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Bekijk de grafieken van afdeling 1 en afdeling 3
1. In één van deze afdelingen staat een jong gewas, in de andere een gewas wat al wat meer gegroeid is. 

a. welke grafiek hoort bij welk gewas? 
b. waar zie je dat aan?

Afdeling 1

Afdeling 3

Jong gewas
RV zeer laag
T +/- gelijk

Groter gewas
RV hoger
Vochtproductie 
gewas hoger
Scherm open = 
meer 
verdamping!
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2A. in afdeling 1 is geschermd. Vind je dit een goede 
maatregel? 

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2A. in afdeling 1 is geschermd. Vind je dit een goede maatregel?
RV is zeer laag, vermoedelijk waterstress. Dan is schermen goed. 
Maar hoe stel je dit echt vast??

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK

9



2B. waarom wordt bij mooi weer geschermd? 
2C. waarom denk je dat deze teler heeft geschermd? 
Tip: kijk goed naar het moment dat geschermd wordt! 

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2B. waarom wordt bij mooi weer geschermd? RV te laag, instraling te hoog
2C. waarom denk je dat deze teler heeft geschermd? 
- instraling was al lange tijd hoog, RV was al lange tijd (te) laag
- voor de mensen: om 13.00 uur was de lunchpauze voorbij!
- doek is handmatig dichtgedaan

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2D. wat was het effect van schermen op het klimaat? 
2E. was dit het beoogde effect? 

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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2D. wat was het effect van schermen op het klimaat? 
Bijna niets. Temperatuur en vocht bleven ongeveer gelijk
2E. was dit het beoogde effect? Nee, je wil herstel fotosynthese doordat 
de huidmondjes weer open gaan. Niets van terecht gekomen

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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3A. bekijk de grafieken nog eens goed. Welke zaken trekken je 
aandacht?

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND

WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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3A. bekijk de grafieken nog eens goed. Wat valt op ?
AV zakt al vroeg in de ochtend weg. Er is rond 9.15 uur 
watergegeven. Rond 16.00 uur wordt raam geknepen. Windzijde 
staat weinig open, vermoedelijk omdat het hard waait, RV is 
extreem laag, temperatuur stabiel

RV

AV

RAAM LUW

RAAM WIND
WINDSNELHEID

KASTEMP

DOEK
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3. bekijk de grafieken nog eens goed
b. zijn er zaken die je, met de kennis uit de cursus, anders 
zou doen?

RV

A
V

RAA
M 
LUW

RAAM WIND

WINDSNELH
EID

KASTEM
P
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3B.  zijn er zaken die je, met de kennis uit de cursus, anders 
zou doen?

• rond 10.00 uur al starten met vernevelen of broezen 

• hiermee de hele dag doorgaan

• bij heel weinig bladmassa een paar keer een kleine gietbeurt

• in de ochtend raam meer begrenzen

• niet schermen, tenzij gewasschade of stress (eigenlijk alleen 
vast te stellen met planttemperatuurmeting!)
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4. Het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog
a. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op het 
kasklimaat?
b. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op de 
verdamping van het gewas?
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4. Het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog.
a. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op het 
kasklimaat? 

Omdat er veel instraling is moet er veel warmte afgevoerd 
worden. In deze situatie, waar niet verneveld/gebroesd wordt is 
dit vooral via ventilatie. Bij een groot verschil in AV binnen en 
buiten gaat er dan veel vocht verloren. De plant krijgt het steeds 
moeilijker, kan waterbalans niet op orde houden. Huidmondjes 
gaan dicht en de RV daalt nog verder. Hoe droger de kaslucht en 
hoe meer wind hoe groter het vochtverlies
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4. Het waaide flink, 3,8 m/s, de wind kwam uit het noordoosten. 
De buitenlucht was droog.
b. welke invloed heeft de vochtigheid van de buitenlucht op de 
verdamping van het gewas?

De verdamping wordt aangestuurd door energietoevoer. De 
vochtigheid van de buitenlucht (en ook de vochtigheid en 
temperatuur van de kaslucht) hebben hierop bij veel instraling 
NAUWELIJKS invloed. Maar als de RV zo laag wordt dat het 
dampdrukverschil tussen kaslucht en huidmondjes te groot 
wordt kan de plant de toegevoerde energie niet meer kan 
afvoeren. De planttemperatuur neemt dan toe en de plant gaat 
ook via convectie warmte afvoeren. Daardoor hoeft hij minder 
te verdampen (verdamping neemt dus dan af) en kan hij de 
waterbalans herstellen
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Balans denken

Welke balansen zijn in dit geval in het geding en hoe?

• energiebalans kas?

• vochtbalans kas?

• CO2-balans kas?

• assimilatenbalans plant?

• energiebalans plant?

• waterbalans plant?

We hebben veel conclusies getrokken, maar wat weten we 
zeker?
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Energiebalans kas

Enthalpieverschil binnen en buiten van belang:

Benodigde informatie: T en RV van de kas én buiten!

Nodig: meetbox buiten!
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Vochtbalans kas

Vocht in de kas, boven en onder scherm, en buiten

Benodigde info: AV kas, AV buiten

Bij gebruik van scherm: AV onder doek, AV boven doek

Nodig: meetbox buiten en meetbox boven scherm
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CO2-balans

Door ventileren wordt ook CO2 uitgewisseld

Benodigde informatie: CO2 in de kas en CO2 buiten

Nodig: CO2-meting buiten
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Waterbalans en energiebalans plant

Om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen is een meting van de 
planttemperatuur nodig.

Daarmee is dan het VPD te bepalen en kan ingeschat worden of 
er sprake is van waterstress. Pas dan kan op basis van feiten 
beslist worden of het schermdoek dicht moet (kost licht, dus 
liever niet!)

Als je wilt schermen om de bloemtemperatuur in de hand te 
houden is ook een warmtecamera handig.
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Assimilatenbalans

Optimale verhouding licht-temperatuur opzoeken en blijven 
nastreven

Schermen:

• alleen bij waterstress, eventueel voor bloemkleur o.i.d. 
(gewasspecifiek)

• als licht-temperatuurverhouding teveel uit de pas zou 
lopen
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Beter monitoren

• met de ‘tools’ van ‘Kas als Energiebron’ kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de effecten van ventileren

• meten aan het gewas is beter dan aannames doen, en geeft 
meer info over het gewas

• principes zijn bekend, door beter monitoren is de teelt verder 
te verbeteren

• stappenplan!
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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

16



Module: Schermen



Schermen

• uitstraling voorkomen

• energiebesparing

• instraling wegnemen/schade voorkomen

• verduisteren

Aandachtspunten:

• vochtafvoer

• ventileren en schermen

• kouval

• luchtbeweging in de kas

• schermen in de zomer
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Uitstraling

Uitstraling veroorzaakt:

• condensatie in de kop van het gewas

• remming/stilzetten verdamping in de kop 

• oplopen worteldruk (guttatie, bladrandjes, binnenrot, 
mycosphaerella)

• afname Ca-transport naar groeipunt (en vrucht)

• remming celstrekking (aquaporines)

• afname suikertransport naar groeipunt en vruchten

• actieve processen zijn temperatuurgevoelig, schermen is 
dus voordelig!
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Uitstraling voorkomen

• doek ‘s-nachts altijd dicht, óók als dat voor energiebesparing 
niet nodig is

• hoge buitentemperatuurgrens instellen

• kier van 15 à 20%: de kas moet de warmte voldoende kwijt 
kunnen. Tonder doek mag niet hoger zijn dan Tboven doek

• kiergrootte is afhankelijk van doektype

• bij 20% kier altijd nog 80% minder uitstraling
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Energiebesparing

• vraag je af:   wanneer MOET het scherm open? 
inplaats van: wanneer mag het scherm dicht?

• dus: altijd dicht als er weinig of geen instraling is

• beter: scherm moet open als er weinig energie te besparen 
is, weinig uitstraling is én er voldoende licht van buiten 
komt

• assimilatenbalans: veel licht overdag, dan hogere Tnacht, dus 
meer schermen kan ook in de zomer/voorjaar

• minder stoken onder doek = minder vochtproductie = 
minder schermkieren nodig

• luchten boven doek is beter dan schermkier

• transparante doeken ook overdag dicht bij minder 
instraling dan ca. 100 W/m2 (vuistregel; afhankelijk van 
doek en gewas)
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Energiebesparing – sluiten en openen

Doek sluiten:

• zodra instraling kleiner wordt dan uitstraling

• bij koud weer: als de kastemperatuur in de middag gezakt is 
tot 1 à 2oC boven de streefwaarde

Doek openen:

• zodra instraling groter wordt dan uitstraling én

• Tnok niet meer dan 5oC kouder dan Tonder doek
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Meer schermen, minder kieren

• assimilatenbalans: 
- overdag meer licht en temperatuur toelaten
- ‘s nachts hogere temperatuur nodig voor verbruik van 
assimilaten (groei en ademhaling)

• scherm eerder sluiten: minder uitstraling
minder minimumbuis nodig
minder vochtproductie
minder vochtafvoer nodig
vochtbalans makkelijker in  
evenwicht te houden

• minder kieren: meer condensatie kasdek
groter verschil Avkas en Avbuiten

groter verschil Tkas en Tbuiten
7



Schermen – instraling verminderen

• nodig als de gewastemperatuur te hoog oploopt

• dan is de plant in stress

• als dit niet meer op te lossen is met bevochtigen moet de 
energiebron voor de verdamping verminderen (=instraling 
verminderen)

• bloemen hebben geen huidmondjes en verbranden dus 
sneller, schermen nodig

• jonge gewassen produceren zelf nog weinig vocht, RV is niet 
te handhaven, schermen nodig

Maar: we schermen doorgaans overdag teveel, en soms eigenlijk 
voor de werkomstandigheden, maar niet voor de plant.
NB: gewasafhankelijk!
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Schermen - verduisteren

2 problemen in de zomerperiode:

• lange periode gedwongen gesloten doek
- tijdens deze periode luw en wind royaal open!
- minimumbuizen eruit

• doek sluit op moment dat het nog zonnig is
- gewas is warm, verdampt nog veel, RV onder doek wordt erg 
hoog
- ‘flitskier’ 
- ‘voorverduisteren’, vanaf een uur vóór de verduistertijd bij 
veel instraling al 80% sluiten. Verdamping vermindert, gewas 
verdampt ook minder als doek sluit
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Vochtafvoer via condensatie
• kas 20oC, RV 85%, scherm Luxous 1547

• buiten: 8oC, 4m/s, halfbewolkt

11,2oC

12oC

-35,6 W/m2

20    oC 20oC

7,5oC

Met scherm:
Koudere nok

Meer condensatie tegen het kasdek!

-21,5 W/m2

11,2 Kasdek (oC) 7,5

20 Nok (oC) 12

n.v.t Doek (oC) 15,5

-35,6 Uitstraling 
(W/m2)

-21,5

115 Warmtevraag 
(W/m2)

67

15,5oC
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Vochtafvoer bij geopend raam
• kas 20oC, RV 85%, scherm Luxous 1547, raam 10 % luw+wind

• buiten: 8oC, 4m/s, halfbewolkt, RV 70%

11,2oC
11oC, 
4,65 g/kg

12,5 g/kg

20    oC 20oC

7,5oC

• Bij luchten boven doek wordt AVnok ongeveer gelijk aan Avbuiten

• Veel vochtafvoer door het doek heen
• Drijvende kracht vochtafvoer is verschil AVkas en AVnok

12,5 g/kg

11,2 Kasdek (oC) 7,5

20 Nok (oC) 11

n.v.t Doek (oC) 15,5

4,65 AVbuiten (g/kg) 4,65

12,5 AVnok (g/kg) 4,65

12,5 AVkas (g/kg) 12,5

15,5oC
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Vochtafvoer warme najaarsnacht
• kas 20oC, RV 90%, scherm Luxous 1547, raam 20% luw+wind

• buiten: 18oC, 2m/s, halfbewolkt, RV 85%

19oC
11 g/kg

20oC
13,2 g/kg

Probleem: te weinig vochtafvoer, ondanks luchten en kieren
Wat kun je nog doen?

20 Kas (oC)

19 Nok (oC)

1 Verschil Tkas-Tnok

11,0 AVbuiten (g/kg)

11,0 AVnok (g/kg)

13,2 AVkas (g/kg)

2,2 Verschil AVkas-AVnok

28 Warmtevraag 
(W/m2)

28 W/m2
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Vochtafvoer warme najaarsnacht
• kas 21,5oC, RV 88%, scherm Luxous 1547, raam 20% luw+wind

• buiten: 18oC, 2m/s, halfbewolkt, RV 85%

19oC
11 g/kg

19,5oC, 
11 g/kg

20oC
13,2 g/kg

21,5oC
14,2 g/kg

Als luchten en kieren onvoldoende is helpt stoken (een beetje)

20 Kas (oC) 21,5

19 Nok (oC) 19,5

1 Verschil Tkas-Tnok 2

11,0 AVbuiten (g/kg) 11,0

11,0 AVnok (g/kg) 11,0

13,2 AVkas (g/kg) 14,2

2,2 Verschil AVkas-AVnok 3,2

28 Warmtevraag 
(W/m2)

105
28 W/m2 105 W/m2
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Stoken om vocht af te voeren

• als luchten en kieren onvoldoende is helpt stoken (een beetje)
• drijvende kracht vochtafvoer is verschil AVkas en Avnok

• drijvende kracht warmteafvoer is verschil Tkas en Tnok

• door stoken nemen beide toe

Nadelen van stoken:
• kost flink meer energie (105 W/m2 t.o.v. 28 W/m2)
• deel van de energie gaat verloren door extra 

gewasverdamping
• de extra gewasverdamping zorgt er ook voor dat meer vocht 

moet worden afgevoerd
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Volgorde maatregelen vochtafvoer

Uitgangspunt: scherm dicht (energie/uitstraling)

1. luchten boven doek

2. klein kiertje in scherm

3. verwarmen

Nadeel verwarmen: gewas gaat meer vocht produceren!
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Schermkeuze

Maatwerk

Sterk isolerende doeken:

• gelijkmatig klimaat

• grote energiebesparing

• sneller dood klimaat en kouval

• ventilatoren en bv. Airmixventilatoren of slurven nodig

Open doeken:

• weinig energiebesparing

• meer dynamiek in de lucht/luchtbeweging
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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
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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

y = 0,0092x + 15,501
R² = 0,532910,0
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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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