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Vraagstelling: hoe kan een snellere afkoeling van de kaslucht naar 8 0C 

worden bereikt. 
 

Om die vraag te beantwoorden is er gekeken naar het gerealiseerde klimaat in de periode 16 Maart-

16 April. 

Invloed schermstand 
Op 3 achtereenvolgende nachten wordt er verschillend met de twee schermdoeken omgegaan: 

 

Ook al is de tweede avond geen doek gesloten, dan nog koelt de kas niet af tot buitentemperatuur. 

Bovendien duurt de afkoeling tot ongeveer 3.00 uur. Wel wordt duidelijk de buitentemperatuur 

gevolgd. Uiteraard zal de afkoeling van de kas sneller gaan wanneer het scherm helemaal niet 

gesloten wordt, zeker bij hoge waarden van de Pyrgeometer. Maar het gevaar op afkoeling van het 

blad onder het dauwpunt en daarmee op schimmelziekten neemt dan sterk toe.  

 



Invloed bodemtemperatuur 
Kijken we voor deze 3 dagen naar de temperaturen van de kasbodem (op 2 plekken), kaslucht en 

blad dan is er het volgende beeld: 

 

Vrijwel altijd is de bodem ongeveer 16-18 graden. Het blad zakt in de nacht naar 8 graden en de lucht 

naar 9 graden. Dat betekent dat de bodem altijd convectiewarmte zal leveren naar de kaslucht. De 

hoeveelheid daarvan is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen bodem en kaslucht. Dat komt 

neer op ongeveer 10 W/m2 bij schemer, tot 35 W/m2 voor zonsopkomst. Daarnaast warmt de bodem 

via stralingsoverdracht het bladpakket, de goten en de vruchten op, 10 W/m2 bij schemer, tot 40 

W/m2 voor zonsopkomst. Beide energiestromen samen zorgen ervoor dat de kaslucht onvoldoende 

in temperatuur zakt. Bij een gesloten scherm zal de afkoeling zelfs nog langzamer gaan omdat het 

verlies naar buiten dan halveert bij een volledig gesloten scherm en zelfs bij een gedeeltelijk gesloten 

scherm de uitstraling (afkoeling van bodem en gewas) naar de hemel kleiner zal zijn. Zolang de 

bodem energie blijft leveren zal alleen bij een buitentemperatuur die behoorlijk lager is dan de 

gewenste kastemperatuur van 8 0C of bij een combinatie van onbewolkte hemel en lage 

buitentemperatuur een warmtestroom kunnen ontstaan die de afgifte van de bodem voldoende (en 

snel) compenseert.  

Het beste recept om de warmteafgifte van de bodem te verlagen bestaat uit het aanbrengen van 

beloopbare isolatie.  

Invloed stand van de luchtramen 
Helpt anders omgaan met de luchtramen dan niet? In de volgende grafiek is duidelijk te zien dat de 

afgelopen 4 weken bij een volledig gesloten scherm, de ramen steeds minder ver zijn geopend: 

 



Windzijde heeft ook altijd een kleinere opening dan luwe zijde: 

Als het scherm volledig gesloten is werkt ook altijd de groeibuis. Op basis van deze gegevens zijn er 

dus weinig conclusies te trekken over het effect van de ramen bij gesloten scherm op de 

kastemperatuur. Ook is het scherm nooit volledig gesloten geweest in de avond waardoor het effect 

op de snelheid van afkoelen van de kas ook niet bekend is.  

Wel is er vaak gewerkt met 80 % doeksluiting in de avond. Een gemiddeld beeld is dan deze: 

  

Om 17 uur gaat doek 1 dicht (grijze lijn) en om 21 uur komt doek 2 erbij (zwarte lijn). Het openen van 

de ramen om 19.30 uur (luwe zijde 93%, windzijde 34%) lijkt weinig effect te hebben op de 

temperatuur boven het scherm. De afkoeling wordt wel duidelijk geremd door het meer sluiten van 

het tweede scherm om 21 uur. Hier is duidelijk te zien dat de warmtestroom vanuit de bodem 

“gevangen” wordt onder het scherm. Het 93% sluiten van het tweede scherm heeft geen verhoging 

van de kastemperatuur tot gevolg, maar de daling komt wel volledig tot stilstand. Door de kier 

ontsnapt nog genoeg warmte om het boven het scherm warmer te laten zijn dan buiten.  

Vanaf 4 uur is het eerste scherm helemaal gesloten, maar dat was in de situatie dat de buizen warm 

werden.  



In het volgende voorbeeld ging vroeg in de avond 1 scherm (Luxous 1147) 100% dicht: 

 

Nu gaat de temperatuur boven het scherm wel meer richting buitentemperatuur. Maar de afkoeling 

van de kas stagneert. Vanaf 2.30 uur bij twee schermen dicht en met de ramen aan de windzijde 

dicht en de luwe zijde op 5% gaat ondanks de buisverwarming de lucht boven het scherm richting 

buitentemperatuur. Dat de temperatuur boven het doek in de avond niet verder zakt ondanks een 

raamopening van 15% (luw) en 10% (wind) komt doordat het buiten nog relatief warm is. De 

uitstraling was ook laag, de Pyrgeometer buiten stond op 12 W/m2 en de netto straling op -4 W/m2. 

Dan blijft het doek relatief warm door de warmte onder het doek en zal de ruimte boven het doek 

opgewarmd worden door het doek. Om 4.00 uur stond de Pyrgeometer op 50 W/m2 en de netto 

straling op -15 W/m2 en was er dus veel meer afkoeling door uitstraling.  

Effect isolatie 
Om een indruk te krijgen van het mogelijke effect van isolatie van de bodem is tijdelijk een stuk 

noppenfolie van 1*1m bij bodemsensor “Pad 12 voor” neergelegd. De sensoren D10 en D03 zijn 

tijdelijk vlak boven de bodem gehangen om de luchttemperatuur te meten. Hoewel de 

bodemtemperatuur onder het folie wat lager was is er gen duidelijk effect te zien op de 

luchttemperaturen. Dat is ook eigenlijk niet te verwachten omdat het maar over een klein stukje folie 

gaat en luchtstromingen boven de bodem de temperaturen egaliseren. Wel is te zien dat de 

temperaturen boven de bodem hoger zijn dan in de kas meetbox op gewashoogte. 



Samenvatting 
Resumerend brengt de volgende grafiek duidelijk in beeld dat een snelle afkoeling naar een 

kastemperatuur van 8 0C tussen 20.00 uur en 2.30 uur niet gehaald kan worden, wat de stand van de 

schermen of ramen ook is. Zelfs bij buitentemperaturen onder de 8 0C duurt het afkoelen erg lang.  

Windsnelheid, netto uitstraling of buitenstraling (Pyrgeometer) lijken de afkoelsnelheid naar 8 0C 

maar weinig te beïnvloeden. Het open houden van het scherm zal ook niet leiden tot een snelle 

afkoeling.  

 

De bodem zal geïsoleerd moeten worden om de gewenste temperatuur van 8 0C in combinatie met 

een snelle afkoeling te bereiken. 

Bij deze lage gewenste kastemperatuur en de heersende buitenomstandigheden had een andere 

bediening van ramen of schermen weinig verschil gemaakt. Neemt niet weg dat schermen tegen 

uitstraling wel de voorkeur verdient om condens op het gewas te vermijden. 


