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Voorwoord 

In opdracht van de Landelijke aardbeiencommissie van LTO Groeiservice is door DLV Plant in 

2008 - 2009 een project uitgevoerd waarin kennisuitwisseling van de kennis en ervaringen 

voortkomend uit de geconditioneerde aardbeienteelt bij Dings Aardbeien BV heeft plaats 

gevonden met de aardbeiensector. Het project is tot stand gekomen met financiering van het 

Productschap Tuinbouw. 

 

In deze rapportage zijn de theoretische achtergronden van de geconditioneerde aardbeienteelt 

gespiegeld aan doelstellingen van Dings Aardbeien BV en de ervaringen met de 

geconditioneerde teelt van genoemd bedrijf. Deze achtergronden en praktische ervaringen zijn 

gedurende 2008 en 2009 met de sector gedeeld via een tweetal themamiddagen en een aantal 

vakbladartikelen in Groente en Fruit. De kennisoverdracht is in eerste instantie mogelijk 

gemaakt door de openheid waarmee Marcel Dings de (on)mogelijkheden van de 

geconditioneerde teelt heeft gepresenteerd. 

 

Daarnaast is de kennisoverdracht mede mogelijk gemaakt door de inleiders op de 

themamiddagen te weten Dhr. J. Kodde (Hoogendoorn Growth Management), Dhr. J.G.M. 

Derks (Climeco Engineering) en Dhr. P. Geelen (zelfstandig adviseur), waarvoor onze hartelijke 

dank. 

 

Tot slot hopen wij met dit project bijgedragen te hebben aan de verdere ontwikkeling van de 

aardbeienteelt onder glas in Nederland in het algemeen. En, specifiek, de bewustwording bij de 

individuele teler van de bijdrage die een goede kennis over plantfysiologie en 

kasklimaatregeling kan leveren voor een optimaal bedrijfsresultaat. 

 

DLV Plant, Team Aardbeien 

Mark Geuijen 

September 2009 
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Samenvatting 

Dings Aardbeien BV is in 2007 gestart met de teelt van aardbeien volgens ‘aircokas’ principes in 

twee proefafdelingen. De basis voor dit besluit waren de ervaringen die in andere gewassen 

opgedaan waren met deze principes en bijbehorende technieken. Belangrijkste reden om ervaring 

op te doen met het telen volgens aircokas principes was de vraag met welke technieken de op komst 

zijnde bedrijfsuitbreiding uitgerust diende te worden. 

 

Technieken 

In de proefafdeling zijn Aircobreeze ventilatoren, hogedrukverneveling en mechanische 

kasluchtkoeling met LBK’s (luchtbehandelingskasten) geïnstalleerd. De Aircobreeze ventilatoren 

moeten een betere (verticale) luchtverdeling geven waarmee een beter (micro)klimaat voor de plant 

ontstaat. Nu wordt dit microklimaat door middel van de buisverwarming gerealiseerd waarbij veel 

energie nodig is, bij een goede werking van de ventilatoren kan mogelijk een energiebesparing 

gerealiseerd worden.  

Door middel van de hogedrukverneveling wordt vocht in de kas gebracht welke onder invloed van 

(zonne)energie wordt verdampt. Hierbij wordt warmte aan de lucht onttrokken waardoor de kaslucht 

gekoeld kan worden. Met een juiste inzet van de hogedrukverneveling kunnen extreme 

kastemperaturen voorkomen worden en kan strakker volgens teeltplanning gewerkt worden. Met de 

mechanische kasluchtkoeling kan de kaslucht via de warmtewisselaars in de LBK’s bijvoorbeeld ook 

gekoeld worden in de nacht. Het is (theoretisch) mogelijk om de kaslucht tot onder de 

buitenluchttemperatuur te koelen waardoor de in aardbei gewenste lage nachttemperaturen ook 

tijdens warme(re) nachten gerealiseerd kunnen worden. 

 

Ervaringen Aircobreeze en hogedrukverneveling 

Op basis van de ervaringen tijdens de teeltseizoenen 2007-2008 en 2008-2009 is gebleken dat de 

Aircobreeze ventilatoren en hogedrukverneveling grotendeels aan de verwachtingen voldeden. Door 

het gebruik van de ventilatoren bestond het idee dat er een gelijkmatiger (micro)klimaat gerealiseerd 

werd waarbij minder energie-input voor het gebruik van de minimum buis benodigd was. Op basis 

van deze positieve ervaringen zijn de ventilatoren vaker ingeschakeld dan vooraf was ingeschat.  

De kastemperatuur kon met de hogedrukverneveling goed verlaagd worden, waarbij het vochtniveau 

in de kas onder controle gehouden kon worden. De ervaring heeft geleerd dat de ‘energiebalans’ van 

de kas de belangrijkste voorwaarde is bij de regeling van de hogedrukverneveling. In de 

energiebalans speelt (zonne)straling een belangrijke rol, deze bepaalt namelijk de hoeveelheid 

energie in de kas. Deze energie wordt ‘omgezet’ in temperatuur of wordt gebruikt bij het verdampen 

van water (uit de hogedrukverneveling) waardoor de temperatuur niet stijgt. Wanneer er niet 

voldoende energie is om het door de verneveling ingebrachte vocht te laten verdampen dan neemt 

de vochtigheid in de kas toe en kan de verdamping van het gewas beperkt worden. 

 

Hoewel de teeltseizoenen 2007-2008 en 2008-2009 een rustig en vrijwel identiek teeltverloop wat 

betreft klimaat kende, is de hogedrukverneveling vaker ingezet dan vooraf onder deze 

omstandigheden was ingeschat. De ervaringen met de combinatie van de ventilatoren en de 

hogedrukverneveling zijn dermate positief geweest dat besloten is om deze technieken ook in de 

nieuwbouw toe te passen. Dit ondanks dat de meerwaarde voor de teelt nog niet geheel duidelijk is 

in verband met de twee relatief rustige teeltseizoenen. In deze seizoenen werd een lichte 

productieverhoging gerealiseerd ten opzichte van andere jaren. Echter in vergelijking met andere 

bedrijven is dit waarschijnlijk niet alleen aan de geïnstalleerde technieken toe te schrijven. 
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Ervaringen mechanische koeling 

De mechanische kaslucht koeling is uiteindelijk vooral in het najaar van 2007 bij de doorteelt 2007-

2008 ingezet. Tijdens de doorteelt van 2008-2009 is de mechanische koeling niet tot nauwelijks 

ingezet. De reden hiervan zijn dat tot dusver de beoogde voordelen (het realiseren van lagere 

etmaaltemperaturen en het verlagen van de nachttemperatuur) nauwelijks gerealiseerd konden 

worden. Enerzijds ligt de oorzaak hiervan in de twee gematigde (na)jaren met weinig warme nachten 

waarin het grootste effect van de mechanische kasluchtkoeling verwacht wordt. Anderzijds wordt de 

oorzaak gezocht in de technische nadelen van de constructie bij Dings Aardbeien BV. Doordat de 

capaciteit van de warmtewisselaar niet toereikend was om het ingaande water van de LBK’s 

voldoende terug te koelen behaalden de LBK’s niet hun maximale efficiëntie. Een tweede technisch 

nadeel bij het gebruik van de mechanische kasluchtkoeling is de lage gewenste kastemperatuur bij 

aardbeien. Vanwege het kleine verschil in temperatuur van de ingaande (kas)lucht en de uitgaande 

lucht bij de LBK wordt de efficiëntie van de LBK lager, waardoor de LBK veel van zijn maximale 

koelcapaciteit verliest. Als laatste bleek dat er vanuit de boden en de constructiedelen van de kas 

veel convectiewarmte vrij kwam welke via koeling door de LBK’s afgevoerd moet worden. Hierbij is 

vastgesteld dat het veel energie kost om de kastemperatuur op het gewenste niveau te houden. 

Wanneer de (energie)kosten van mechanische koeling in het najaar van 2007 weggezet worden 

tegen de gerealiseerde temperatuursverschillen dan is de conclusie dat het gebruik van de 

mechanische koeling op deze wijze geen meerwaarde biedt voor de aardbeienteelt onder glas. 

 

Rendement 

Het rendement van de toegepaste technieken is zeer afhankelijk van de mate waarin de 

technieken toegepast kunnen worden. Zoals in de doorteelten van 2007-2008 en 2008-2009 is 

gebleken ontstaat er maar een zeer beperkte productieverhoging indien het teeltverloop door 

de natuurlijke omstandigheden al rustig verloopt. Het rendement van de systemen kan pas echt 

worden vastgesteld op die momenten dat de toegepaste technieken ook in voldoende mate 

ingezet kunnen worden waarbij structureel betere groeiomstandigheden worden gecreëerd ten 

opzichte van bedrijven zonder deze technieken.  

 

Tot slot 

Ondanks de vragen betreffende het rendement zijn de ervaringen van Dings Aardbeien BV met 

de Aircobreeze ventilatoren en de hogedrukverneveling dermate positief dat het bedrijf in deze 

technieken gelooft voor de aardbeienteelt onder glas. Intussen doen deze technieken op 

meerdere bedrijven hun intrede. Door de ervaringen in combinatie met de kosten die de 

mechanische kaskoeling bij Dings Aardbeien BV lijkt deze techniek voorlopig niet geschikt voor 

de aardbeienteelt. De (on)mogelijkheden van deze techniek zijn nog niet voldoende bekend, in 

een vervolgproject van de WUR onder de titel “Topkwaliteit aardbeien met 14 m
3
 gas” worden 

deze (on)mogelijkheden verder onderzocht. 
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1 Inleiding 

De aardbeienteelt onder glas kent in de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling in 

Nederland, zowel in een toename van het areaal als in een verbetering van de opstanden en 

installaties. Vanuit het verleden is de aardbeienteelt onder glas (of plastic) ontstaan om zowel 

voor als na het vollegrond seizoen nog enige productie te realiseren om het seizoen te 

verlengen. Echter de afgelopen jaren is het aantal bedrijven dat zich volledig op de teelt van 

aardbeien onder glas toelegt, toegenomen.  

 

Door deze specialisatie is de kennis(behoefte) over plantfysiologie en kasklimaatregeling 

toegenomen om de aardbeienteelt onder glas te optimaliseren. Wat betreft kasklimaatregeling 

wordt hierbij de laatste jaren niet alleen meer naar de ‘traditionele’ regeltechnieken gekeken 

maar steeds nadrukkelijk naar regeltechnieken voor de geconditioneerde, (semi) gesloten teelt. 

Bij het geconditioneerd telen komen effecten op de teelt van bijvoorbeeld luchtbeweging, 

luchtbevochtiging en mechanische kaskoeling nadrukkelijker aan de orde in vergelijking met het 

‘open’ telen. 

 

Het bedrijf Dings Aardbeien BV te Belfeld heeft in 2007 besloten te investeren om de 

(on)mogelijkheden van het geconditioneerd telen in de aardbeienteelt te ervaren. De 

belangrijkste reden om te starten met geconditioneerd telen is de mogelijke vergroting van de 

teeltzekerheid. Door de geconditioneerde teelt wordt verwacht een strakkere teeltplanning te 

voeren en de teeltomstandigheden te optimaliseren voor een maximale uitgroei en kwaliteit van 

de aardbeienvruchten. In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van deze verwachtingen / 

doelstellingen toegelicht. 

 

Om de geconditioneerde teelt mogelijk te maken zijn in een afdeling van 8.400 m
2
 van het 

bedrijf Aircobreeze ventilatoren, een hogedruk luchtbevochtigingssysteem en een systeem voor 

mechanische kasluchtkoeling via luchtbehandelingskasten (LBK’s) geïnstalleerd. Met deze 

systemen worden aardbeien geteeld op basis van de principes van het semi-gesloten Aircokas 

teeltprincipe, ontwikkeld door Hoogendoorn Growth Management. Technische details en 

investeringkosten van de installaties worden in hoofdstuk 3 toegelicht. 

 

Het gebruik en de ervaringen van het geconditioneerd telen worden in hoofdstuk 4 toegelicht. 

Deze ervaringen worden in hoofdstuk 5 waar mogelijk onderbouwd met gegevens welke zijn 

verkregen uit de SQMS®-teeltmonitoring. De conclusies en de daaruit volgende aanbevelingen 

zijn opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

Gezien het project “Teeltoptimalisatie aardbeien volgens Aircokas-principe” als belangrijkste 

doelstelling heeft gehad om de kennis en ervaring met het geconditioneerd telen uit te wisselen 

met de sector, zijn in hoofdstuk 7 de activiteiten rondom deze kennisoverdracht samengevat. 
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2 Doelstellingen 

2.1 Aanleiding geconditioneerde aardbeienteelt  

Bij de productieteelt onder glas is het mogelijk om gedurende het grootste deel van de teelt de 

juiste, optimale groeiomstandigheden (lees kasklimaat) te creëren voor de teelt van kwalitatief 

goede aardbeien. Echter zijn er jaarlijks een aantal momenten in de teelt waar het creëren van 

het gewenste kasklimaat niet te realiseren is met de huidige teeltwijze en bijbehorende 

technische middelen in combinatie met het buitenklimaat.  

 

Onderstaand is voor een doorteelt aardbeien het teeltverloop geschetst waarin per teeltfase 

wordt aangegeven wat het gewenste kasklimaat is. De beschrijving is globaal, aangezien het 

gewenste kasklimaat van dag tot dag kan verschillen door overgangen van in de hoeveelheid 

zonlicht en andere weersomstandigheden. Met deze globale beschrijving komen een aantal 

kritische momenten in de teelt naar voren die de aanleiding vormen voor de geconditioneerde 

teelt van aardbeien. Op basis van deze kritische momenten zijn door Dings Aardbeien BV de 

doelstellingen en verwachtingen opgesteld ten aanzien van de geïnstalleerde Aircobreeze, 

hogedrukverneveling en de mechanische kasluchtkoeling. 

 

Teeltfase: Aanplant en weggroei  

Augustus 
 

In de zomer worden aardbeiplanten, nadat de planten zijn ontdooid, vanuit de lange bewaring in 

de koelcel uitgeplant in de kas. Rondom het planten is de kastemperatuur over het algemeen 

(extreem) hoog met veel instraling van de zon. Tijdens het planten is koeling door 

dakberegening, beregening in de kas en/of luchtbevochtiging een must om planten in deze 

situatie niet uit te laten drogen en een goede weggroei / wortelvorming te bevorderen.  

 

Teeltfase: Gewasopbouw, bloei, uitgroei vruchten en start oogst  

Augustus - september - oktober 
 

Vanaf het moment dat de eerste bladeren strekken en de wortelvorming goed op gang is 

gekomen, dient gestart te worden met het activeren van de plant op de dag en het creëren van 

enige worteldruk in de nacht. De plantactiviteit en de worteldruk zijn dagelijks nodig om 

processen als fotosynthese, verdeling van assimilaten (sink/source werking van de plant) en de 

opname en distributie van mineralen goed te laten verlopen. Om deze processen optimaal te 

realiseren zijn zowel de etmaaltemperatuur als de nachttemperatuur van belang. Daarnaast is, 

zeker rondom de bloei, de vochtbeheersing van belang. 

 

Om de hoogste netto fotosynthese te realiseren dient de etmaaltemperatuur afgestemd te zijn 

op de hoeveelheid beschikbaar licht. In september/oktober is deze afstemming niet altijd 

optimaal mogelijk. Door de buitenomstandigheden in combinatie met de huidige 

regeltechnieken voor het kasklimaat worden in deze periode, afhankelijk van het jaar, 

regelmatig hogere etmaaltemperaturen gerealiseerd dan op basis van het beschikbare licht 

gewenst is.  
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Verdeling van assimilaten en distributie van sommige voedingselementen vindt plaats door 

worteldruk en de sink/source werking van de plant. Om dit goed te realiseren is een daling van 

de temperatuur nodig in de (voor)nacht. In september/oktober is deze daling niet altijd te 

realiseren omdat de nachttemperatuur buiten de kas vaak (te) hoog is/blijft, zeker tijdens 

bewolkte nachten.  

 

Op donkere vochtige dagen in deze perioden is veel energie nodig om het vocht in de kas te 

beheersen. Nadeel van de energie-input voor vochtbeheersing in deze periode is dat deze de 

kas, meestal ongewenst, opwarmt.  

 

Teeltfase:  Oogst en bloemaanleg  

November - december 
 

Tijdens de oogst en de bloemaanleg in het najaar is licht meestal de beperkende factor. De 

gewenste etmaaltemperaturen gekoppeld aan het licht worden gerealiseerd door te stoken. 

Koeling in deze periode is niet nodig. Wel moet het gewas dagelijks geactiveerd worden, wat op 

donkere vochtige dagen veel energie vraagt welke de kas onnodig op kan warmen. Op heldere 

dagen is dit normaal gezien geen probleem vanwege de warmtevraag voor het realiseren van 

voldoende etmaaltemperatuur. 

 

Teeltfase:  Overwinteren / koudeperiode  

Januari  
 

Tijdens de koudeperiode wordt een maximale kastemperatuur nagestreefd van 7
o
C. De 

optimum kastemperatuur ligt echter tussen de 0
o
C en 2

o
C. Op heldere dagen kan de zon de 

kaslucht nog behoorlijk verwarmen op de dag, waardoor temperaturen op kunnen lopen terwijl 

het buiten voldoende koud is. Op het moment dat de buitenlucht kouder is dan de kaslucht is 

het wellicht perspectiefvol om deze naar binnen te zuigen om zo lagere kastemperaturen te 

realiseren. 

 

Teeltfase: Start opstoken, gewasopbouw en bloei 

Februari - maart  
 

In deze periode zijn te hoge etmaaltemperaturen geen probleem; er moet gestookt worden om 

de gewenste etmaaltemperatuur te realiseren. De nachten zijn over het algemeen koud 

waardoor een natuurlijke afkoeling van de nachttemperatuur gerealiseerd wordt. Met deze 

strategie wordt over het algemeen het gewenste dagritme voor het gewas gerealiseerd waarbij 

het gewas overdag geactiveerd wordt en in de avond tot rust komt en de gelegenheid heeft om 

worteldruk op te bouwen. Koeling van de kaslucht is in deze periode niet aan de orde. 

 

Teeltfase: Uitgroei vruchten en oogst 

April - mei 
 

Tijdens de uitgroei van de vruchten bij de start van de oogst is de plantbelasting maximaal, voor 

een volledige uitgroei en maximale productie is de gewenste etmaaltemperatuur in deze 

periode relatief laag in vergelijking met de omstandigheden buiten de kas. Op mooie, zomerse 

dagen in het voorjaar loopt de kastemperatuur al vaak (te) hoog op waardoor koeling 

noodzakelijk is. Deze wordt in de aardbeienteelt in de praktijk meestal uitgevoerd met 

kasdekberegening, echter zijn er ook enkele bedrijven die kunnen vernevelen om de 

kastemperatuur te koelen. 
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Uit het besproken teeltverloop blijkt dat er diverse momenten in de teelt zijn waarin de teelt 

‘suboptimaal’ aangestuurd moet worden vanwege de heersende klimaatsomstandigheden 

buiten of de beperkingen van de gangbare regeltechnieken. De mate waarin suboptimale 

kasklimaatsturing jaarlijks plaats vindt is uiteraard afhankelijk van het heersende weertype. Bij 

een suboptimale kasklimaatsturing moet een compromis gezocht worden tussen de 

temperatuurbeheersing, vochtbeheersing en energie-input. 

 

Met de verticale ventilatoren, de hogedrukverneveling en de mechanische kasluchtkoeling heeft 

Dings Aardbeien BV een aantal technieken geïnstalleerd welke nieuwe mogelijkheden geven in 

de temperatuurbeheersing, de vochtbeheersing en veranderingen van de energie-input geven. 

Door de inzet van deze technieken, afzonderlijk óf in combinatie met elkaar is de algemene 

doelstelling om de kasklimaatsturing te optimaliseren, voornamelijk in de maanden augustus tot 

oktober en april - mei.  

2.2 Teeltdoelstellingen Dings Aardbeien BV 

Teeltplanning en zekerheid van hoge producties van kwalitatief goede aardbeien zijn de 

sleutelwoorden achter het besluit van Dings Aardbeien BV om ervaring op te doen met verticale 

ventilatoren, hogedrukverneveling en de mechanische kaskoeling bij de sturing van het  

kasklimaat. 

 

Teeltplanning houdt voor Dings Aardbeien BV in dat jaarlijks de productie plaats vindt in de ten 

doel gestelde perioden welke voorafgaand aan de teelt zijn opgesteld. Bij de realisatie van de 

teeltplanning is de beheersing van de (etmaal)temperatuur de belangrijkste factor. Zoals in het 

teeltverloop aangegeven is het voornamelijk in de maanden augustus, september, oktober en in 

het voorjaar in de maanden april, mei noodzakelijk om de (etmaal)temperatuur te kunnen 

beheersen met behulp van koeling aangezien de kastemperatuur vaak hoger is dan gewenst. 

Beheersing van de etmaaltemperatuur kan/moet op twee manieren plaats vinden; namelijk het 

afvlakken van temperatuurpieken gedurende de dag en het geforceerd terugkoelen van de 

nachttemperatuur. 

 

Naast de teeltplanning is de zekerheid van een hoge productie van kwalitatief goede aardbeien 

van belang. Voor dit doel is het wenselijk de groei en ontwikkeling van het aardbeiengewas 

optimaal te laten verlopen waarbij stress van het gewas voorkomen wordt. Deze stress kan 

bestaan uit vochtstress waarbij de plant, onder invloed van een lage luchtvochtigheid, meer 

water via de verdamping afstaat dan het met de wortels kan opnemen. Hierdoor worden de 

huidmondjes gesloten en vindt geen optimale groei en ontwikkeling meer plaats.  

 

Praktisch gezien houden voorgaande doelstellingen in dat Dings Aardbeien BV met behulp van 

de geïnstalleerde kasklimaat regeltechnieken de volgende teeltstrategie nastreeft: 

• Eerder starten met de teelt t.o.v. de gangbare situatie; dit komt overeen met een 

plantdatum tussen 1 en 7 augustus, 10 á 14 dagen eerder ten opzichte van de gangbare 

situatie. Vanwege de mogelijkheden voor temperatuurbeheersing is het mogelijk om in 

kritische fasen een langzamere gewasontwikkeling te realiseren ten opzichte van de 

gangbare situatie. 

• Door de langzamere gewasontwikkeling wordt in het najaar een langere oogstperiode 

verwacht (+/- 25 september tot 1 januari).  
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• Meer spreiding in de productie door de tragere gewasontwikkeling moet in het najaar naast 

de langere oogstperiode ook een betere uitgroei van de vruchten opleveren. Een betere 

uitgroei van de vruchten geeft een verhoging van het vruchtgewicht en/of een verbetering 

van de vruchtkwaliteit. Dit levert een verhoging van de opbrengst (omzet) op door de 

mogelijke productieverhoging en/of de kwaliteitsverbetering. 

• Door de plantdatum te vervroegen kan de bloemaanleg in het najaar eerder op gang 

komen. Daarnaast is de plantbelasting door de productiespreiding in het najaar lager 

waardoor de bloemaanleg, theoretische benaderd, geleidelijker plaats vindt. In het voorjaar 

zou dit moeten leiden tot een vroegere productiestart en een gelijkmatiger 

productieverloop. 

• Gedurende de voorjaarsproductie moet het voorkomen van, voornamelijk, vochtstress 

tijdens ‘extreme’ omstandigheden met hoge instraling en (te) hoge temperaturen een 

verbetering van de uitgroei en kwaliteit van de vruchten opleveren. 

 

Al met al is de verwachting dat met deze teeltstrategie een verhoogde teeltzekerheid en een 

betere sturing van de teeltplanning mogelijk is, waarbij door enige verlenging van de 

productieperiode en optimalisering van de uitgroei van vruchten, een productieverhoging van 

10% realiseerbaar lijkt. 
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3  Achtergronden installaties 

3.1 Aircobreeze ventilatoren 

3.1.1 Techniek 

Een Aircobreeze ventilator ofwel een verticale ventilator zorgt voor een verticale luchtbeweging. 

De ventilator zuigt koude(re) lucht van onderaf aan en ‘werpt’ deze boven in de kas weer uit, de 

koude(re) lucht zakt en kan weer opnieuw aangezogen worden. In figuur 4.1 is dit principe 

schematisch weergegeven. Met dit principe worden de verschillende verticale luchtlagen in de 

kas met elkaar vermengd waardoor een meer gelijkmatige verticale temperatuursverdeling 

ontstaat. In figuur 4.2 is een foto van een verticale ventilator afgebeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Schematisch overzicht verticale Figuur 3.2: Foto verticale ventilator Aircobreeze 

luchtbeweging met verticale ventilatoren  (bron: Hoogendoorn Growth Managemant) 

(bron: P. Geelen advies)   

 

Bij Dings Aardbeien BV is per 160 m
2  

één Aircobreeze ventilator geïnstalleerd. De belangrijkste 

technische kenmerken van deze ventilator zijn volgens Hoogendoorn Growth Management:
1
 

• Verticale luchtbeweging in parapluvorm; 

• Gelijkmatige kleine luchtsnelheid van 0,1 - 0,2 m/s; 

• Minimaal energieverbruik (circa 1 W/m
2
/uur); 

• Geluidsarm. 

3.1.2 Teelttechnische achtergronden 

Volgens Hoogendoorn Growth Management hebben de Aircobreeze verticale ventilatoren de 

volgende teelttechnische voordelen:
1 

• (gelijkmatige) Temperatuurbeheersing 

• (energiezuinige) Vochtbeheersing 

• Energiebesparing 

                                                      
1)

 Uit presentatie Hoogendoorn Growth Management d.d. 04-04-2008 op themamiddag Dings Aardbeien BV 
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Temperatuurbeheersing 

Met behulp van verticale ventilatoren vindt vermenging plaats van de verschillende luchtlagen in 

de kas. Lucht van bovenin in de kas wordt vermengd met de kaslucht op gewasniveau en de 

kaslucht onderin de kas (onder het gewas). Met deze vermenging wordt het eerste voordeel 

behaald, namelijk een meer gelijkmatige temperatuursverdeling, zowel horizontaal als verticaal. 

Een gelijkmatigere verdeling van de temperatuur betekent minder onderscheid in koude en 

warme hoeken van de kas waardoor verschillen in gewasontwikkeling verkleind worden. 

 

Afhankelijk van de situatie kan vermenging van de verschillende luchtlagen nog enkele 

voordelen hebben. Bijvoorbeeld bij het openen van het scherm of het trekken van een 

schermkier. Bij deze acties ontstaat normaal een kouval, van de koude lucht boven het scherm, 

op het gewas. Door deze koude lucht met behulp van verticale ventilatoren te vermengen met 

de warmere kaslucht onder het scherm, wordt de kouval beperkt. 

 

Vochtbeheersing 

Met behulp van verticale ventilatoren is het mogelijk om het vocht in de kas en rond het gewas 

eenvoudiger te beheersen. Door de verdamping van een gewas ‘hoopt’ zich vocht op tussen het 

gewas wat afgevoerd dient te worden. Deze afvoer vindt voornamelijk plaats door 

luchtbeweging langs het gewas en de afvoer van vocht vanuit de kas naar de buitenlucht. Op 

zonnige dagen waarop geventileerd wordt, wordt op een natuurlijke wijze luchtbeweging en 

vochtafvoer verkregen. 

 

Echter op bijvoorbeeld donkere dagen, vaak dagen met beperkte ventilatie en/of vochtafvoer, 

dient de vochtafvoer geforceerd plaats te vinden. Normaal vindt deze geforceerde vochtafvoer 

plaats door luchtbeweging te creëren via de inzet van een (minimum) verwarmingsbuis, 

eventueel in combinatie met een minimum raamstand. De warme lucht van de verwarmingsbuis 

stijgt op en voert vocht af uit het gewas via de ontstane luchtbeweging. Met de minimum 

raamstand wordt het vocht uit de kas afgevoerd naar de buitenlucht.  De inzet van de minimum 

verwarmingsbuis kan echter voor een (ongewenste) verhoging van de kastemperatuur zorgen 

waardoor extra geventileerd moet worden. In dergelijke situaties kost de afvoer van vocht veel 

energie.  

 

Met verticale ventilatoren wordt op een energie-efficiëntere manier een luchtbeweging 

gecreëerd. Door de circulerende luchtbeweging stroomt het vocht zowel langs het gewas, 

waarbij vochtafvoer uit het gewas plaats vindt, als langs het kasdek, waarbij door condensatie 

en/of uitwisseling met buitenlucht het vocht uit de kas afgevoerd wordt. Bij de inzet van verticale 

ventilatoren kan op een energie-efficiëntere wijze vocht afgevoerd worden. Daarnaast worden 

vochtverschillen in de kas, net zoals bij de temperatuurverschillen, genivelleerd. 

 

Energiebesparing 

Energiebesparing vindt plaats door een beperkte(re) inzet van de minimum verwarmingsbuis 

voor de vochtregulatie. Tevens kan energie bespaard worden bij het opstoken van de kas in de 

ochtend. Bij het opstoken wordt met de verwarmingsbuis warmte (energie) onder het gewas 

ingebracht. Deze warme lucht stijgt op tot onder aan het kasdek of het energiescherm. Op het 

moment dat de dagtemperatuur op gewasniveau bereikt is, is de temperatuur boven in de kas 

hoger als op gewasniveau. Wanneer deze warmere lucht vermengd wordt met de kaslucht op 

gewasniveau kan de inzet van de verwarmingsbuis beperkt worden bij het opstoken van de kas 

in de ochtend wat een energiebesparing oplevert. 
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3.1.3 Investering en jaarkosten 

De investeringskosten en jaarkosten zijn ter indicatie berekend op basis van een bedrijfsgrootte 

van 20.000 m
2
. De investeringskosten en jaarkosten kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf 

afhankelijk van installateur en bedrijfssituatie. 

 

Investeringskosten 

• 125 Verticale ventilatoren (inclusief installatie) á € 750,-  per stuk (1 ventilator per 160m
2
) 

• Regelprogrammatuur klimaatcomputer (€ 15.000 - € 25.000) 

 

De totale investeringskosten per m
2 

voor Aircobreeze ventilatoren bedragen:       € 5,75 - € 6,25 

 

Jaarkosten 

• Afschrijving, rente en onderhoud (10 jaar afschrijving, 5% rente en  1% onderhoud):  € 0,80  

• Variabele jaarkosten (elektriciteit) bij 1000 draaiuren =  1 kWh /m
2
:                   € 0,08 - 0,12 

 

De indicatieve totale jaarkosten per m
2 

voor Aircobreeze ventilatoren bedragen:     € 0,85 - 0,95 

 

3.2 Hogedrukverneveling 

3.2.1 Techniek 

In de kasruimte wordt via nozzles onder hoge druk vocht, in de vorm van nevel, gebracht. De 

nozzles zijn gemonteerd op een leidingstelsel bovenin de kas. De ingebrachte nevel verdampt 

onder invloed van (zonne)energie. De energie die benodigd is voor de verdamping van de nevel 

wordt ontrokken uit de kas waardoor hier de temperatuur minder hard stijgt of zelfs kan dalen. 

In figuur 4.3 zijn afbeeldingen van het hogedrukverneveling systeem met nozzles weergegeven. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3: Foto hogedrukverneveling via nozzles (bron 

Hoogendoorn Growth management & www.kasklimaat.nl) 

 

Bij Dings Aardbeien BV is de hogedrukvernevelinginstallatie geleverd en geïnstalleerd door BE 

de Lier. De belangrijkste technische kenmerken van deze installatie zijn: 

• Druppelgrootte nozzles  10 - 20 micron 

• Werkdruk systeem   90  bar 

• Afgiftecapaciteit   0,42 Liter/m
2
/uur 

• Gemoduleerde pulsaansturing 0-100% 
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3.2.2 Teelttechnische achtergronden 

Een aardbeigewas sluit zijn huidmondjes wanneer de plant vochtstress ervaart. Vochtstress 

ontstaat wanneer in een gewas de verdamping (welke wordt bepaald door de instraling van de 

zon, de relatieve luchtvochtigheid en de (plant)temperatuur) groter is als de wateropname door 

de wortels. Met het sluiten van de huidmondjes beperkt het gewas de verdamping zodat het 

vocht in de plant op ‘niveau’ blijft. Echter door de beperkte verdampingsmogelijkheden verliest 

het gewas zijn koelvermogen waardoor de planttemperatuur stijgt. 

 

Deze situatie heeft twee nadelige gevolgen op de groei en ontwikkeling van het gewas. Ten 

eerste kan de plant minder CO2 opnemen, welke benodigd is voor de fotosynthese. Met andere 

woorden het gewas wordt beperkt in zijn fotosynthesecapaciteit waardoor de aanmaak van 

assimilaten niet maximaal is. Ten tweede vinden door de hogere planttemperatuur processen in 

de plant sneller plaats; dit zorgt voor een toename van het assimilatenverbruik voor de 

‘ademhaling’ van het gewas. Beide gevolgen van vochtstress zorgen ervoor dat het netto 

assimilaten overschot voor de groei van het gewas en de vruchten afneemt waardoor niet de 

maximale groei gerealiseerd kan worden. 

 

Door op het juiste moment gebruik te maken van verneveling kan vochtstress verminderd of 

zelfs voorkomen worden. De aanmaak van assimilaten wordt bevorderd en met de juiste 

maatregelen kunnen deze assimilaten omgezet worden in extra groei van, bij voorkeur, de 

vruchten.  

 

Zoals genoemd, is de belangrijkste oorzaak van vochtstress een combinatie van hoge 

instraling, lage luchtvochtigheid en hoge temperaturen waarbij de instraling vaak het meest 

bepalend is. Wel zijn er globaal twee situaties te onderscheiden waarbij vochtstress kan 

ontstaan, namelijk op zonnige, onbewolkte dagen en op wisselend bewolkte dagen met scherpe 

overgangen in de hoeveelheid instraling. 

 

Uit voorgaande blijkt dat instraling de belangrijkste oorzaak is van vochtstress. Om vochtstress 

te voorkomen met behulp van verneveling moet de verneveling daarom aangestuurd worden op 

basis van de instraling. Voorgaand gegeven wordt bij de verkregen inzichten bij het (semi) 

gesloten telen uitgedrukt met de term ‘energiebalans’ van de kas. Door de instraling van de zon 

wordt het energie-evenwicht in de kas verstoord. De zon voert meer energie aan dan dat door 

verdamping en luchtuitwisseling uit de kas afgevoerd kan worden, met als gevolg dat de 

temperatuur stijgt en de relatieve vochtigheid kan dalen. In deze situaties kunnen 

vochtschokken en/of vochtstress ontstaan. Bij het gebruik van verneveling wordt de energie van 

de zon ‘geneutraliseerd’ doordat deze het ingebrachte vocht laat verdampen waarbij het 

energie-evenwicht kan herstellen.  

 

Het gebruik van de verneveling heeft daarom als doel het voorkomen van vochtschokken en 

vochtstress door het energie-evenwicht in balans te houden. Het inschakelen van de 

verneveling dient daarom op basis van het energie-evenwicht uitgevoerd te worden zodat 

voorkomen wordt dat teveel vocht wordt ingebracht waardoor een omgekeerd (negatief) effect 

kan onstaan.  
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3.2.3 Investering en jaarkosten 

De investeringskosten en jaarkosten van een hogedrukvernevelinginstallatie zijn ter indicatie 

berekend op basis van een bedrijfsgrootte van 20.000 m
2
.  

 

Investeringskosten 

Bij de investering in een hogedrukvernevelinginstallatie dienen de volgende onderdelen 

aangeschaft te worden: 

• Leidingnetwerk met nozzles       

• Pomp en schakelapparatuur      . 

• Regelprogrammatuur klimaatcomputer      

 

De totale investeringskosten (inclusief montage) per m
2 

voor een  

hogedrukvernevelinginstallatie bedragen:     € 5,00 - € 6,00 

 

Jaarkosten 

• Afschrijving, rente en onderhoud (10 jaar afschrijving, 5% rente en 2% onderhoud)    € 0,75 

• Variabele jaarkosten (elektriciteit (1kWh), (omgekeerde osmose) water)       € 0,10 - €  0,15 

 

De indicatieve totale jaarkosten per m
2 

voor een hogedrukvernevelinginstallatie  

bedragen:                     € 0,85 - € 0,90 

 

3.3 Mechanische kasluchtkoeling met LBK’s 

3.3.1 Techniek 

Het principe van mechanische kasluchtkoeling met luchtbehandelingskasten (LBK’s) berust op 

de conditionering van de kaslucht die vanuit de kas over een warmtewisselaar heen gezogen 

wordt. Onder conditionering van de kaslucht valt niet alleen het koelen van de kaslucht maar 

ook het verwarmen en het ontvochtigen van de kaslucht. In figuur 4.4 is een 

luchtbehandelingskast weergegeven zoals deze bij Dings Aardbeien BV is geïnstalleerd. 

 

 

Figuur 3.4: Luchtbehandelingkast (LBK) 
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Naast de luchtbehandelingskasten in de kas is voor de mechanische koeling een warmtepomp 

met omkeerbaar distributiesysteem en een warmte/koude opslag nodig. De uitvoering waarop 

deze componenten geconstrueerd kunnen worden zijn divers, zeker wat betreft de 

warmte/koude opslag. Bij Dings Aardbeien BV zijn deze componenten uitgevoerd in een 

bestaande loods met een ondergrondse betonnen opslagkelder. In het vakblad Groente en Fruit 

is een artikel gepubliceerd waarin de achtergronden van deze constructie zijn beschreven.
2
 

 

Het systeem met LBK’s zoals geïnstalleerd bij Dings Aardbeien BV is berekend om per uur 

maximaal 150 W/m
2
 energie af te voeren. Voor de berekening van de maximale koelcapaciteit 

zijn de onderstaande variabelen nodig: 

• Overdrachtscoëfficiënt luchtbehandelingskast 

• Luchtdebiet 

• Waterdebiet 

• Temperatuur (koel)water 

Voor meer achtergronden over de technische uitgangspunten en wijze van capaciteit 

berekeningen wordt verwezen naar de publicatie ‘Quick scan; Koeling in de aardbeienteelt’.
3
 

 

Op basis van genoemde uitgangspunten en systeemeisen is in de proefkas bij Dings Aardbeien 

BV op 4200m
2
 (helft van de proefkas oppervlakte) één kleine luchtbehandelingkast op elke 

100m
2
 geïnstalleerd van het type zoals weergegeven in figuur 4.4. Bij de helft van deze LBK’s is 

aan de uitblaaszijde van de kast een plastic luchtslang gemonteerd die moet zorgen voor een 

betere luchtverdeling in de kas en een betere vermenging van de geconditioneerde lucht met de 

kaslucht. 

3.3.2 Teelttechnische achtergronden 

Aanleiding voor de installatie van het systeem met geforceerde kasluchtkoeling met 

luchtbehandelingskasten zijn de beperkte afkoeling tijdens de voornacht en de (te) hoge 

temperaturen gedurende de nacht in bepaalde teeltperioden. Met behulp van geforceerde 

kasluchtkoeling is de verwachting dat de kaslucht in de voornacht sneller af kan koelen en de 

temperatuur gedurende de nacht op 8 á 10 
o
C gehouden kan worden, zelfs bij een hogere 

buitentemperatuur. Dit moet resulteren in lagere nacht- en etmaaltemperaturen.  

 

Het geforceerd laten afkoelen van de kaslucht in de voornacht, op het moment dat dit op 

natuurlijke wijze onvoldoende mogelijk is, kan een positieve werking hebben op de groei en 

ontwikkeling van het gewas. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn de aanvoer en verdeling van 

calcium naar niet-verdampende gewasdelen (vruchten en groeipunten), daarnaast kan de sink-

source werking van planten worden beïnvloed wat een hogere sink-werking van de vruchten geeft. 

 

Het realiseren van voldoende afkoeling in de nacht heeft een positief effect op de worteldruk en de 

verdeling van meststoffen naar de niet verdampende delen van de plant, waaronder de vruchten. 

Bij voldoende afkoeling in de voornacht wordt het element calcium door de ontstane worteldruk 

naar de niet verdampende gewasdelen ‘gedrukt’. Bij de opbouw van celwanden is calcium het 

belangrijkste element. Deze draagt namelijk bij aan de stevigheid van de cel en daarmee de 

stevigheid van bijvoorbeeld de vruchten (is kwaliteit). Een nalatende stevigheid van de vruchten is 

meestal gerelateerd aan onvoldoende distributie van calcium vanwege een te lage worteldruk. 

                                                      
2)

 Vakblad Groenten en Fruit; P.Visser, Kelder wordt thermische accu, 7 december 2007 (no 49), pp 22-23. 
3)

 Quick scan, Koeling in de aardbeienteelt, H.F. de Zwart, 2004 
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Naast de calciumvoorziening is een temperatuurdaling in de voornacht ook gewenst voor het 

vergroten van de sink-werking van de vruchten. Wanneer de temperatuur van de kaslucht daalt, 

ontstaat een verschil tussen de gewastemperatuur (blad) en de vruchttemperatuur. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de vruchten meer vocht bevatten dan de bladeren, waardoor de vruchten 

langzamer afkoelen in vergelijking met het blad. De plantfysiologische processen in de vruchten 

verlopen bij een hogere temperatuur sneller in vergelijking met de processen in het blad. De 

assimilatenvraag van de vruchten is hierdoor groter, ofwel de sink-werking van de vruchten 

neemt toe. Door de hogere sink-werking vindt meer assimilaten transport richting vruchten 

plaats. Wanneer de vruchten meer assimilaten tot hun beschikking hebben kunnen deze, in 

potentie, tot zwaardere vruchten uitgroeien. 

 

In het geval dat de kaslucht onvoldoende snel afkoelt, zoals vaak in het najaar het geval is, is 

de sink-werking van de vruchten kleiner waardoor er in verhouding minder assimilaten naar de 

vruchten gaan. Wanneer de kaslucht met geforceerde koeling van de LBK’s verder gekoeld kan 

worden dan kan de sink-werking van de vruchten toenemen waardoor in het najaar een 

productieverhoging wellicht mogelijk is. 

 

In een aantal teeltfasen worden (te) hoge etmaaltemperaturen gerealiseerd in relatie met het 

beschikbare licht. Meestal wordt deze hoge etmaaltemperatuur veroorzaakt door een hoge 

nachttemperatuur, welke op zijn beurt wordt veroorzaakt door een te hoge buitentemperatuur 

en/of een beperkte uitstraling van de kas naar de buitenlucht (vooral tijdens bewolkte nachten). 

Bij hogere temperaturen in de nacht vinden plantfysiologische processen 

(ademhalingsprocessen) op een hoger niveau plaats waarbij de overdag opgebouwde 

assimilaten verbruikt worden (dissimilatie). Bij een hogere ademhaling blijven door het hogere 

assimilatenverbruik minder van de opgebouwde assimilaten beschikbaar voor de groei van 

vruchten. Bij een beperkt aanbod van assimilaten leidt een (te) hoge etmaaltemperatuur tot een 

beperking van de maximale productiepotentie. Wanneer de etmaaltemperatuur omlaag 

gebracht kan worden door de kaslucht tijdens de nacht mechanisch te koelen wordt het verlies 

van assimilaten beperkt waardoor deze beschikbaar blijven voor de verhoging van de productie. 

3.3.3 Investering en jaarkosten 

Momenteel zijn er diverse systemen voor mechanische kasluchtkoeling of 

kasluchtconditionering op de markt en/of in ontwikkeling. Voor een overzicht van diverse 

projecten met mechanische kasluchtconditionering in (semi-)gesloten kassen wordt verwezen 

naar de website energiek2020.nl. 

 

Het mag duidelijk zijn dat er vanwege de diverse systemen nog geen ‘standaard’ systeem 

bestaat voor mechanische kasluchtkoeling. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor (semi-) 

gesloten teelt met mechanische kaskoeling sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie en 

teeltlocatie. Om deze redenen is het niet eenvoudig om een goede indicatie van de 

investerings- en jaarkosten te geven.  

 

Om toch een beeld te kunnen vormen over de kosten die deze techniek met zich meebrengt is 

op de volgende pagina een indicatieve range weergegeven wat betreft de investeringskosten en 

de jaarkosten voor de geconditioneerde teelt met LBK’s.  
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Investeringskosten 

Voor de geconditioneerde teelt met LBK’s moet in onderstaande (hoofd)componenten 

geïnvesteerd worden. 

• Luchtbehandelingskasten      

• Warmtepomp         

• Warmte / koude opslag (koeltoren)       

• Distributienetwerk / Leidingen        

• Regelprogrammatuur klimaatcomputer      

 

De totale investeringskosten per m
2 

voor mechanische kasluchtkoeling bedragen afhankelijk 

van het type systeem en geïnstalleerde vermogen tussen de:     € 55,- en € 90,- 

 

Jaarkosten 

• Afschrijving, rente en onderhoud (10 jaar, 5% rente, 5% onderhoud)         € 7,25 á € 12,25 

• Variabele jaarkosten (elektriciteit (2 kWh))               € 0,16 á € 0,24 

 

De indicatieve totale jaarkosten per m
2 

voor mechanische kasluchtkoeling bedragen afhankelijk 

van het systeem en het geïnstalleerde vermogen tussen de:           € 7,50 - € 12,50 
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4 Gebruik en praktijkervaring installaties 

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de installaties toegelicht, gekoppeld aan de ervaringen 

die opgedaan zijn tijdens de teelt. 

4.1 Aircobreeze ventilatoren 

Uitgangspunten voor de inzet van de Aircobreeze ventilatoren waren het creëren van een 

gelijkmatiger, meer optimaal microklimaat rondom het gewas, en het vervangen van de 

minimum buis voor de activering van het gewas op dagen met een ‘doods’ klimaat waarbij de 

planten inactief zijn. Globaal is hiervoor een strategie gevolgd waarbij de Aircobreeze 

ventilatoren aangezet werden één uur nadat gestart werd met opstoken. De ventilatoren staan 

in principe tot zonsondergang aan zolang de raamstand kleiner is dan 30%. In de nacht staan 

de ventilatoren uit.  

 

Door de ventilatoren één uur na de start van het opstoken aan te zetten wordt de opstijgende 

warmte van de buizen gelijkmatig over de kas en het gewas verdeeld. Bij een gesloten scherm 

wordt hiermee de lucht onder het scherm egaal opgewarmd. Op het moment dat het scherm in 

de ochtend open gaat wordt de koude lucht boven het scherm gelijkmatig gemengd met de 

warme lucht onder het scherm waardoor nauwelijks een kouval optreedt bij het openen van het 

scherm.  

 

Door de continue luchtbeweging van boven naar beneden wordt de opgestegen warme lucht 

steeds met de koudere lucht onderin de kas gemengd. Op gewasniveau wordt hierdoor eerder 

de gewenste temperatuur gerealiseerd. Tevens vindt er door de egalere temperatuursverdeling 

minder energie uitwisseling plaats tussen het kasdek en de buitenlucht. Op deze wijze kan met 

minder energie input de gewenste temperatuur op gewasniveau gerealiseerd en in stand 

gehouden worden. Op basis van de ervaringen met het gebruik van de Aircobreeze ventilatoren 

in combinatie de beperktere inzet van de minimumbuis lijkt een energiebesparing van 2 á 2,5 

m
3
/m

2
, ofwel een besparing van 10% á 15% realiseerbaar. In dit project is het niet mogelijk 

geweest om de werkelijke energiebesparing vast te stellen, de genoemde energiebesparing is 

een (in)schatting. 

 

In eerste instantie werden de Aircobreeze ventilatoren gedurende grote delen van de dag 

gebruikt om voldoende luchtbeweging in de kas te hebben. De ventilatoren produceren echter 

een luchtbeweging van 0,1 á 0,2 m/s wat het effect op de luchtbeweging verwaarloosbaar 

maakt wanneer er door de luchtramen veel luchtuitwisseling is met de buitenlucht, zeker bij 

hogere windsnelheden buiten. Vandaar dat de ventilatoren uitgeschakeld worden wanneer de 

ramen voor meer dan 30% geopend zijn.  

 

De ervaring leert dat een optimale bestuiving bij aardbei gerealiseerd wordt bij een RV van 68% 

tot 72% gemeten in de meetbox op gewasniveau. Door het dichte bladerdek van een vol 

aardbeiengewas is de relatieve luchtvochtigheid van het microklimaat tussen het gewas hoger. 

Met de luchtbeweging van de Aircobreeze ventilatoren wordt verondersteld dat, met name op 

dagen met gesloten luchtramen, vocht tussen het gewas afgevoerd wordt. Hierdoor is de 

relatieve luchtvochtigheid tussen het gewas mogelijk lager dan men op basis van de gemeten 

waarde in de meetbox mag verwachten.  



Teeltsturing aardbeien volgens 'aircokas' principes  

© DLV Plant   

20 

Vanwege het veronderstelde verschil in vochtigheid tussen het gewas en de klimaatbox is 

tijdens de teelt in de bloeiperiode gewerkt met RV-setpoints tussen de 75% en 80%. Voordeel 

hiervan is dat er minder luchtuitwisseling tussen de kas- en buitenlucht plaats vindt om 

voldoende vocht af te voeren, zoals dit wel nodig is bij RV-setpoints van 68%-72%. Minder 

luchtuitwisseling houdt in dat er gewerkt kan worden met lagere raamstanden, waardoor het 

CO2-niveau in de kas eenvoudiger gehandhaafd blijft of zelfs verhoogd kan worden. Meer CO2 

in de kas leidt in principe altijd tot meer assimilaten welke met de juiste teeltmaatregelen 

omgezet moeten worden in een meerproductie. Met de toegepast hogere RV-setpoints zijn 

tijdens de teelt geen nadelige effecten gevonden op bestuiving en zetting van de vruchten en/of 

de ziektedruk van bijvoorbeeld Botrytis of meeldauw. 

 

Vanwege de lage streefnachttemperatuur bij aardbei wordt er in de nacht minimaal gestookt, 

behalve in de perioden oktober - december en februari - maart. In deze periode zou de inzet 

van de ventilatoren kunnen zorgen voor een gelijkmatigere verdeling van de temperatuur onder 

het scherm met mogelijk een extra energiebesparing. Wanneer de ventilatoren onder het 

scherm draaien wordt ook vocht afgevoerd wat in sommige teelten wenselijk is, maar waarvoor 

in de aardbeienteelt tot dusver geen noodzaak is aangetoond. Om deze reden zijn de 

Aircobreeze ventilatoren ’s nachts uitgeschakeld gebleven.  

 

Tijdens de overwinteringperiode was de gedachte dat met de inzet van de Aircobreeze 

ventilatoren koude buitenlucht naar binnen ‘gezogen’ kon worden om zodoende een zo laag 

mogelijke kas- en gewastemperatuur te realiseren. De praktijk heeft echter geleerd dat dit geen 

meerwaarde heeft. De verklaring hiervoor is dezelfde als de reden voor het uitschakelen van de 

ventilatoren bij een raamstand van meer dan 30%. Tijdens de koudeperiode zijn de luchtramen 

normaal volledig geopend waardoor de luchtbeweging van de ventilatoren in vergelijking met de 

natuurlijke luchtstroming verwaarloosbaar is en geen effect heeft op de kas- en 

gewastemperatuur. 

 

Al met al zijn de ervaringen met de Aircobreeze ventilatoren op het bedrijf van Dings Aardbeien 

BV voldoende positief. Met de volgende positieve ervaringen heeft Dings Aardbeien BV 

besloten om in het nieuw te bouwen bedrijf Aircobreeze ventilatoren te installeren: 

• Voorkomen van een kouval bij het openen van het scherm; 

• Het realiseren van een gelijkmatiger en droger microklimaat rondom het gewas; 

• De mogelijkheid tot ‘vochtiger’ telen wat leidt tot meer rendement van het CO2 gebruik; 

• De mogelijkheden voor energiebesparing. 

4.2 Hogedrukverneveling 

Zoals in het vorige hoofdstuk al is toegelicht moet hogedrukverneveling toegepast worden op 

basis van de energiebalans in de kas. Te vaak en te lang vernevelen, ofwel vocht inbrengen, 

kan immers leiden tot een verhoging van de luchtvochtigheid in de kas waardoor een inactief 

(‘lui’) gewas kan ontstaan. Gezien de aardbeienteelt baat heeft bij een ‘luchtige’ en actieve 

teeltstrategie is bij Dings Aardbeien BV terughoudend gestart met de inzet van de 

hogedrukverneveling. De doelstelling voor het gebruik de hogedrukverneveling was het 

voorkomen van vochtstress ofwel groeiremming onder extreme omstandigheden.  
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In het najaar van 2007, tijdens de doorteelt van 2007-2008, kon in de eerste drie á vier weken 

geen optimaal gebruik gemaakt worden van de hogedrukverneveling aangezien de installatie 

ervan nog niet afgerond was. In de resterende periode, van 6 september 2007 tot 4 oktober 

2007, is de hogedrukverneveling aanvullend op de dakberegening ingezet om extreme pieken 

in de kastemperatuur nog extra af te vlakken. Voor de temperatuurbeheersing overdag werden 

in deze periode van de teelt eerst gewerkt met ventilatie via de luchtramen, aangevuld met de 

inzet van de dakberegening en tot slot de inzet van de hogedrukverneveling.  

 

Globaal werd bij deze strategie gewerkt met een ventilatietemperatuur van 15 á 17 
o
C met 

bijbehorende correctiefactoren op de raamstand. Wanneer dit niet toereikend was is de 

dakberegening ingeschakeld wanneer er meer dan 500 á 550 W/m
2
 instraling werd gemeten 

en/of de temperatuur boven de 22 á 24 
o
C kwam en/of de RV beneden de 60 á 65 % daalde. 

De hogedrukverneveling werd aanvullend ingeschakeld wanneer met gebruik van de 

dakberegening de temperatuur toch boven de 22 á 24 
o
C graden kwam en/of de RV beneden 

de 60 á 65% daalde. Deze situatie kwam in de doorteelt 2007-2008 nauwelijks voor tijdens de 

periode september/oktober. 

 

In de maanden april/mei is gekozen om de hogedrukverneveling in te zetten wanneer de 

ventilatie niet toereikend was om het gewenste klimaat te realiseren. Globaal wordt de 

verneveling in deze periode ingeschakeld bij >700 W/m
2
 instraling en/of kastemperatuur > 23 á 

25
o
C en/of RV < 60%. Met het maximale gebruik van de ventilatie (zowel de luwe als de 

windzijde) en de hogedrukverneveling kon de gewenste etmaaltemperatuur goed nagestreefd 

worden en liep de dagtemperatuur overdag niet (extreem) hoog op. Nadeel van deze strategie 

is dat door het ruime gebruik van de ventilatie veel (gedoseerd) CO2 door de openstaande 

ramen verloren gaat. 

 

Door te experimenteren met het gebruik van de hogedrukverneveling en de dakberegening al 

dan niet in combinatie met elkaar werd geconcludeerd dat het gebruik van de 

hogedrukverneveling effectiever is in vergelijking met dakberegening. Deze hogere effectiviteit 

wordt verklaard door het gegeven dat bij het vernevelen vocht in de kasruimte gebracht alwaar 

dit verdampt en een directe invloed ontstaat op de temperatuur en RV in de kas. Bij 

dakberegening is sprake van een indirecte invloed op de temperatuur en RV in de kas omdat 

het verdampende water op het kasdek zorgt voor afkoeling van het kasdek en de lucht daarom 

heen. Via uitwisseling door de luchtramen ontstaat pas een effect op het kasklimaat. Doordat dit 

de luchtramen niet volledig geopend kunnen zijn wanneer de dakberegening is ingeschakeld, 

vanwege het ongewenst binnenregenen van water, wordt het effect op het kasklimaat verkleind. 

Bij het gebruik van de hogedrukverneveling kunnen de ramen 100% geopend worden waarbij 

maximaal luchtuitwisseling plaats kan vinden. Met de uitwisseling van lucht wordt ook maximaal 

vocht uit de kas afgevoerd waardoor maximaal verneveld kan worden. Op deze wijze kan de 

verneveling optimaal ingezet worden en wordt er een actief klimaat gerealiseerd waarbij de 

luchtvochtigheid wordt vastgehouden en de laagste kastemperatuur wordt gerealiseerd. Wel 

gaat veel CO2 verloren als de luchtramen volledig geopend zijn. 

 

Voor de doorteelt 2008-2009 is op basis van de ervaringen uit de voorgaande teelt de strategie 

aangepast waarbij de hogedrukverneveling een prominentere rol heeft gekregen bij het 

realiseren van de gewenste kastemperatuur cq. het gewenste kasklimaat. In deze strategie 

wordt de dakberegening niet meer ingezet. 
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In de eerste periode direct na planten (augustus), waarin de inworteling en weggroei plaats 

vindt, worden de mogelijkheden van de ventilatie in eerste instantie volledig benut aangezien er 

geen CO2-dosering plaats vindt. De hogedrukverneveling wordt ingeschakeld om het kasklimaat 

voldoende vochtig te houden en te koelen wanneer de temperatuur, ondanks de ventilatie, te 

hoog oploopt.  

 

Vanaf de eerste plantontwikkeling (eind augustus/begin september) wordt de 

hogedrukverneveling voornamelijk op basis van instraling ingeschakeld om vochtstress van het 

gewas te voorkomen. Grafieken uit de klimaatcomputer leerde namelijk dat de 

gewastemperatuur van aardbei snel toeneemt bij (snel) toenemende straling. Onder invloed van 

de toenemende gewastemperatuur sloten de huidmondjes waardoor geen optimale verdamping 

en fotosynthese meer plaats kon vinden. Hierbij viel op dat de huidmondjes al konden sluiten 

om 9.00 á 10.00 in de ochtend wanneer de instraling en de (gewas)temperatuur snel toenamen. 

Door het inzetten van de hogedrukverneveling op deze momenten bleven de huidmondjes 

geopend waardoor geen terugval in verdamping plaats vindt. Met de tijdige inzet van de 

hogedrukverneveling kan de gewastemperatuur beter beheerst worden. 

 

Op basis van deze ervaring werd in de maand september en begin oktober de 

hogedrukverneveling regelmatig gebruikt. Dit ondanks dat het weertype in het najaar van 2008 

hiervoor niet direct aanleiding gaf vanwege (te) hoge temperaturen. Echter het voorkomen van 

vochtstress op zonnige dagen en/of dagen met scherpe weersomslagen was aanleiding voor 

het gebruik van de hogedrukverneveling. 

 

In het voorjaar van 2009 (vanaf half maart) is om dezelfde reden de hogedrukverneveling 

voornamelijk ingeschakeld op basis van instraling om vochtstress te voorkomen, waarmee de 

gewaskoeling op gang wordt gehouden. Doordat de hogedrukverneveling op basis van 

instraling werd ingeschakeld vond automatisch enige verlaging van de kastemperatuur plaats. 

Afhankelijke van de zonkracht is de hogedrukverneveling vaak al ingeschakeld nog voordat de 

ventilatie maximaal gebruikt wordt. Doordat de luchtramen nog niet maximaal openstaan vindt 

er minder luchtuitwisseling plaats waardoor of minder CO2 gedoseerd hoeft te worden of het 

CO2-niveau in de kas verhoogd kan worden zonder dat de kastemperatuur stijgt. Overigens 

mag de gewenste kastemperatuur iets toenemen wanneer een verhoging van het CO2-niveau 

gerealiseerd wordt. 

 

Zoals aangegeven wordt de hogedrukverneveling voornamelijk ingeschakeld op basis van 

instraling, en dan met name bij een sterke toename van de instraling om vochtstress te 

voorkomen, waarbij het gebruik van de ventilatie beperkt wordt. De strategie kent één 

voorwaarde waarbij de hogedrukverneveling niet ingeschakeld wordt bij een toenemende of 

hoge instraling. Dit is in het geval de relatieve vochtigheid in de kas hoog is. In deze situatie 

wordt eerst geventileerd om vocht af te voeren om te voorkomen dat de verdamping geremd 

wordt door een te hoge luchtvochtigheid in de kas. 

 

Op basis van de ervaringen tot dusver heeft het gebruik van hogedrukverneveling meer 

voordelen dan alleen het verlagen van de kastemperatuur, mits op de juiste manier ingezet. Met 

de hogedrukverneveling moeten de volgende voordelen behaald kunnen worden:  
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• Het realiseren van lagere kas- en gewastemperaturen waarmee een rustiger teeltregime 

verkregen wordt wat moet leiden tot een rustige uitgroei van vruchten welke grover zijn 

en een hoger suikergehalte (Brix) hebben. 

• Het voorkomen van vochtstress. Door het realiseren van lagere kas- en 

gewastemperatuur blijven huidmondjes open staan en blijft de verdamping op gang 

waardoor en minder groeiremming en kwaliteitsverlies ontstaat; 

• Hoger CO2-niveau in de kas door beperkter gebruik van de ventilatie, waarmee de 

fotosynthese geoptimaliseerd kan worden en wat moet leiden tot een productieverhoging. 

De strategie waarmee de hogedrukverneveling optimaal ingezet moet gaan worden zal zich in 

de aankomende teeltseizoen(en) verder uit moeten kristalliseren, waarbij de grenzen van het 

(on)mogelijke opgezocht dienen te worden. Wel lijkt al duidelijk dat dakberegening niet meer 

noodzakelijk is wanneer op de juiste manier gewerkt wordt met hogedrukverneveling. 

4.3 Mechanische kasluchtkoeling 

De opzet van de mechanische kasluchtkoeling is om de kastemperatuur sneller te laten 

afkoelen bij de overgang van de dag naar de nacht en een lagere nachttemperatuur aan te 

houden wanneer dit op natuurlijke wijze niet mogelijk is. De beoogde voordelen zijn uiteengezet 

in hoofdstuk 3. De globale strategie om de kaslucht af te laten koelen van de dag naar de 

nachtperiode is als volgt: eerst wordt de kaslucht op een natuurlijke wijze zover mogelijk 

afgekoeld. Op het moment dat de natuurlijke afkoeling niet meer toereikend is wordt de 

mechanische kasluchtkoeling ingeschakeld  

 

De afkoeling op natuurlijke wijze vindt plaats door de verdamping van het gewas zelf in 

combinatie met de uitstraling van de kaslucht en kasconstructie. Bij afnemende straling kan het 

gewas door verdamping de kas- en gewastemperatuur koelen. In combinatie met een beperkte 

ventilatie en de inzet van dakberegening of hogedrukverneveling is waargenomen dat de 

temperatuur in de kas tot 5 
o
C onder de buitentemperatuur kan dalen. Met deze maatregelen 

moet de kaslucht tot net voor zonsondergang zover mogelijk omlaag gebracht worden. De mate 

van afkoeling die mogelijk is aan het eind van de avond is wel sterk afhankelijk van de 

buitenomstandigheden (temperatuur / RV / windsnelheid). 

 

Wanneer de gewenste nachttemperatuur nog niet bereikt is bij zonsondergang is de benodigde 

extra afkoeling verkregen door de mechanische kasluchtkoeling. Met het koude water wat door 

de warmtewisselaar in de LBK’s stroomt wordt de kaslucht verder afgekoeld. Hierbij is 

vastgesteld dat de mate van afkoeling en de snelheid waarmee de afkoeling plaatsvindt tot de 

gewenste kastemperatuur van 8 á 10 
o
C afhankelijk is van de ingaande watertemperatuur bij de 

LBK’s en het temperatuursverschil tussen de werkelijke en de gewenste kastemperatuur. Des 

te kouder het ingaande water en des te groter het temperatuursverschil des te efficiënter vindt 

er afkoeling van de kastemperatuur plaats. 

 

In de praktijk is gebleken dat de efficiëntie van het systeem bij Dings Aardbeien BV snel 

terugloopt. Het systeem is in staat de kaslucht snel af te koelen (met 4 á 5 
o
C per uur) op het 

moment dat het verschil in temperatuur van de kaslucht en de uitblaaslucht van de LBK het 

grootst is. Op deze momenten is gebleken dat de LBK het meest efficiënt was. Wanneer de 

kasluchttemperatuur verder richting de nachtwaarde daalde was het rendement van de LBK’s 

inefficiënt, aangezien het verschil tussen de kaslucht en de uitblaaslucht van de LBK kleiner 

werd. 
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Door de afname in efficiëntie is gebleken dat van de maximale koelcapaciteit van 150 W/m
2
 

naar schatting nog een 50 W/m
2
 koelcapaciteit over was op het moment dat de kastemperatuur 

onder de 10 
o
C kwam of meer als 4

 o
C onder de buitentemperatuur daalde. Deze capaciteit was 

gedurende de nacht ook minimaal benodigd om de kastemperatuur op niveau te houden. De 

oorzaak hiervan is de convectiewarmte die vanuit de bodem en constructiedelen de kaslucht 

weer op konden warmen. Dat deze convectiewarmte zou ontstaan bij het geforceerd 

terugkoelen van de kaslucht was bekend. Deze warmte ontstaat immers ook bij een natuurlijke 

afkoeling van de kaslucht. Uiteindelijk is gebleken dat de convectiewarmte een grotere rol in het 

hele afkoelingsproces speelt als waarmee vooraf rekening werd gehouden. In combinatie met 

de lagere efficiëntie van het systeem was het niet eenvoudig om de nachttemperatuur terug te 

koelen naar de gewenste temperatuur, tevens werd de etmaaltemperatuur uiteindelijk maar 

beperkt gedrukt. (figuur 4.1) 

 

Dag en nachttemperaturen najaar 2007 (doorteelt 2007-2008)
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Nachttemperatuur afdeling 5 Nachttemperatuur afdeling 6

 

Figuur 4.1: Vergelijking dag- nacht- en etmaaltemperatuur tijdens najaar doorteelt 2007-2008 

afdeling 5 (referentie) en afdeling 6 (mechanische kasluchtkoeling) 

 

Naast de (te) beperkte efficiëntie van de LBK’s bij lage kastemperaturen is gebleken dat de 

warmte/koudebuffer bij Dings Aardbeien BV beperkend was tijdens het mechanisch koelen van 

de kaslucht. Zodra de LBK’s in werking zijn wordt warm uitgaand water van de LBK’s in de 

warmte/koudebuffer opgevangen. Dit water wordt via de warmtewisselaar in de 

warmte/koudebuffer teruggekoeld waarmee koud water wordt verkregen. Dit koude water wordt 

vanuit de warmte/koudebuffer weer als ingaand koelwater van de LBK’s gebruikt om daar weer 

warmte aan de kaslucht te onttrekken. Aangezien de capaciteit van de warmtewisselaar in de 

warmte/koudebuffer berekend was op een continu gebruik, bleek de capaciteit onvoldoende om 

al het warme uitgangswater van de LBK’s direct terug te koelen. De watertemperatuur van het 

ingaande water bij de LBK’s wordt hierdoor hoger, waardoor deze minder warmte aan de 

kaslucht kan onttrekken met als gevolg dat de koelefficiëntie van de LBK’s afneemt.  
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Aangezien de efficiëntie van de LBK’s door meerdere oorzaken sneller afnam in combinatie met 

de kosten om voldoende (koud) ingangswater te maken in de koudebuffer is de mechanische 

kasluchtkoeling nauwelijks nog gebruikt in het voorjaar van de doorteelt 2007-2008. Ook in de 

doorteelt 2008-2009 is de mechanische kasluchtkoeling niet gebruikt.  

 

Wat betreft de mechanische kasluchtkoeling is gebleken dat er zowel nog een aantal 

systeemtechnische als teelttechnische vraagstukken beantwoord moeten worden voordat 

dergelijk systeem rendabel toepasbaar is in de aardbeienteelt. Wat betreft het systeem zijn dit 

vragen betreffende de benodigde koelcapaciteit en het verhoging van de systeemefficiëntie. 

Vanuit teelttechnisch oogpunt blijft de vraag in welke mate er afkoeling in de nacht moet plaats 

vinden; is het belangrijker om 8 
o
C verschil te realiseren tussen dag- en nachttemperatuur of 

moet de nachttemperatuur elke nacht 8 
o
C zijn? 

 

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden wordt tijdens de doorteelt van 2009-2010 

uitgebreid onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van de mechanische kasluchtkoeling. 

Dit project wordt uitgevoerd door WUR-glastuinbouw onder de titel “Topkwaliteit aardbei met 

14m
3
 gas”. 
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5 Teeltmonitoring 

De in hoofdstuk 3 beschreven technieken zijn gedurende twee teeltseizoenen toegepast en 

gemonitoord met behulp van het door DLV Plant ontwikkelde SQMS®-programma. Deze 

monitoring heeft naast de in hoofdstuk 4 besproken ervaringen met de technieken een aantal 

gegevens over het teeltverloop met de toegepaste technieken opgeleverd. Hoewel er geen 

vergelijking gemaakt kan worden met een referentieafdeling, waarin op de ‘traditionele’ wijze 

geteeld is, levert de monitoring een aantal inzichten op wat betreft het teeltverloop en het 

gerealiseerde kasklimaat. 

 

De proefkas is tijdens het project gesplitst in twee afdelingen, in één afdeling (no. 5) zijn alleen 

de verticale ventilatoren en de hogedrukverneveling toegepast. In de tweede afdeling (no. 6) is 

naast de genoemde systemen van afdeling 5 ook het systeem met de LBK’s voor mechanische 

kasluchtkoeling toegepast. 

 

Tijdens de doorteelt 2007-2008 is in de SQMS®-registratie onderscheid gemaakt tussen 

afdeling 5 en 6 om de effecten van de mechanische kasluchtkoeling met LBK’s op de 

kastemperatuur te monitoren. Zoals in paragraaf 4.3 is toegelicht zijn de LBK’s alleen in het 

najaar van 2007 regelmatig gebruikt, waarbij kleine verschillen in kastemperatuur gerealiseerd 

zijn (figuur 4.1). Gedurende de doorteelt 2008-2009 is de mechanische kasluchtkoeling 

nauwelijks ingezet. Om deze reden is er tijdens deze doorteelt geen aparte SQMS-registratie 

van beide afdeling bijgehouden. 

 

Gezien de beperkte inzet van de mechanische koeling is voor de analyse van de S@MS®-

monitoring alleen gebruik gemaakt van de gegevens uit afdeling 5, de gegevens uit beide 

doorteelten zijn met elkaar vergeleken waarbij de verschillen en overeenkomsten zijn toegelicht. 

5.1 Algemene teeltgegevens 

In tabel 4.1 zijn de plantdatum en plantdichtheid welke zijn aangehouden in afdeling 5 in beide 

doorteelten weergegeven. Tijdens de doorteelt in 2007-2008 is gewerkt met twee 

plantdichtheden, de genoemde plantdichtheid is het gemiddelde hiervan. 

 

De plantdatum van de doorteelt 2008-2008 is 8 á 9 dagen naar voren gehaald in vergelijking 

met de doorteelt 2007-2008 in afdeling 5. Deze keuze is gemaakt op basis van de ervaringen 

met de verticale ventilatoren en de hogedrukverneveling en het verschil in plantprofiel (diepere 

bloemknop) van het gebruikte plantmateriaal in beide doorteelten. 

 

Tabel 5.1: Algemene teeltgegevens 

Doorteelt 2008-2009

Afdeling 5 Afdeling 6 Afdeling 5+6

Plantdatum 20-aug-07 13-aug-07 11-aug + 12-aug 2008

Plantdichtheid (plant/m
2
) 10,6* 10,6* 10,0

* De plantdichtheid in beide afdelingen tijdens de doorteelt van 2007-2008 is het gemiddelde van de twee plantdictheden 

   welke in deze afdelingen zijn aangehouden (50% van oppervlakte 10 plant/m2 en 50% van oppervlakte 11,2 m
2
)

Doorteelt 2007-2008
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5.2 Straling en buitentemperatuur  

In deze paragraaf worden de gerealiseerde stralingsgegevens en buitentemperaturen tijdens 

beide doorteelten vergeleken.  

 

Gemiddeld genomen zijn de hoeveelheid straling en de buitentemperatuur tijdens beide 

doorteelten vergelijkbaar geweest (figuur 5.1 en 5.2). Echter zijn er enkele uitschieters waar te 

nemen in beide jaren ten op zichte van het langjarige gemiddelde, vooral in het voorjaar wat 

betreft straling en in de winterperiode wat betreft buitentemperatuur. 
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Figuur 5.1: Stralingsgegevens doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 t.o.v. langjarig gemiddelde 
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Figuur 5.2: Buitentemperatuur doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 t.o.v. langjarig gemiddelde 
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Bij de vergelijking van de straling en buitentemperatuur per teeltfase (tabel 5.2 en 5.3) kunnen 

de volgende zaken worden geconstateerd: 

� De buitentemperatuur was vergelijkbaar tijdens de aanplant, groei en bloeiperiode in 

het najaar, de doorteelt in 2008-2009 is in deze periode lichtrijker gestart; 

� Tijdens de doorteelt 2008-2009 was het gedurende de oogst- en bloemaanlegperiode 

gemiddeld donkerder in vergelijking met de doorteelt 2007-2008. De gemiddelde 

buitentemperatuur was vergelijkbaar. 

� Het grootste verschil in buitentemperatuur is gerealiseerd tijdens de koudeperiode. 

Tijdens de doorteelt in 2008-2009 was sprake van een zeer winterse maand januari met 

buitentemperaturen beneden het vriespunt waardoor eenvoudig de benodigde koude-

uren gerealiseerd konden worden. Dit in tegenstelling tot de doorteelt van 2007-2008 

waar de realisatie van koude-uren minder voorspoedig verliep. 

� Tijdens het forceren van de doorteelt in 2008-2009 was er sprake van een donkere 

periode met lagere buitentemperaturen in vergelijking met de doorteelt 2007-2008. 

Ondanks de vlotte realisatie van voldoende koude-uren verliep het forceren van de 

doorteelt 2008-2009 iets moeizamer/trager in vergelijking met de doorteelt van 2007-

2008. 

� Na de forceerperiode was de buitentemperatuur in beide doorteelten redelijk 

vergelijkbaar met het langjarige gemiddelde, waarbij het tijdens de doorteelt van 2007-

2008 kouder bleef dan tijdens de doorteelt van 2008-2009. Tijdens de groei en bloei 

periode was er meer licht in de doorteelt 2008-2009 wat de opgelopen achterstand 

tijdens de forceerperiode enigszins heeft gecompenseerd. 

� Tijdens de oogstfase in het voorjaar waren de buitentemperatuur en de hoeveelheid 

instraling vergelijkbaar in beide doorteelten al verschilde de weken met de hoogste 

temperatuur en instraling iets van elkaar. 

�  

Tabel 5.2: Straling/dag per teeltfase 

Teeltfase Week

Straling T.o.v gemiddelde Straling T.o.v gemiddelde T.o.v 2007-2008

Groei en bloei najaar 33 t/m 39 1165 -1% 1237 5% 6%

Oogstperiode najaar 40 t/m 52 411 8% 389 3% -5%

Bloemaanleg najaar 41 t/m 52 382 9% 368 5% -4%

Koudeperiode 1 t/m 4 234 0% 288 19% 19%

Forceerperiode 5 t/m 9 532 14% 439 -5% -21%

Groei en bloei voorjaar 10 t/m 14 837 -11% 961 3% 13%

Oogstperiode voorjaar 15 t/m 23 1753 8% 1754 8% 0%

Doorteelt 2007-2008 Doorteelt 2008-2009

 

 

Tabel 5.3: Buitentemperatuur per teeltfase 

Teeltfase Week

BuitenT T.o.v gemiddelde BuitenT T.o.v gemiddelde T.o.v 2007-2008

Groei en bloei najaar 33 t/m 39 15,0 2% 15,2 3% 2%

Oogstperiode najaar 40 t/m 52 6,3 2% 6,4 3% 1%

Bloemaanleg najaar 41 t/m 52 5,8 0% 6,1 5% 5%

Koudeperiode 1 t/m 4 5,9 62% -0,7

Forceerperiode 5 t/m 9 5,1 44% 2,6 -10% -98%

Groei en bloei voorjaar 10 t/m 14 5,6 -13% 6,8 7% 18%

Oogstperiode voorjaar 15 t/m 23 13,7 13% 14,1 16% 3%

Doorteelt 2007-2008 Doorteelt 2008-2009
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5.3 Kastemperatuur en GDH’s 

Voor beide doorteelten zijn de gerealiseerde kastemperaturen (figuur 5.3, tabel 5.4) met elkaar 

vergeleken. Hiervoor zijn de gegevens uit afdeling 5 gebruikt waarin tijdens beide doorteelten 

met de verticale ventilatoren en de hogedrukverneveling is gewerkt.  
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Figuur 5.3: Gerealiseerde etmaaltemperaturen gedurende doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 

 

Teeltfase Week Doorteelt 2007-2008

Kastemperatuur Kastemperatuur T.o.v 2007-2008

Groei en bloei najaar 33 t/m 39 16,2 17,0 5%

Oogstperiode najaar 40 t/m 52 13,9 13,6 -2%

Koudeperiode 1 t/m 5 9,4 7,1 -32%

Forceerperiode 6 t/m 9 12,5 13,3 6%

Groei en bloei voorjaar 10 t/m 14 14,8 15,4 4%

Oogstperiode voorjaar 15 t/m 23 16,7 16,3 -2%

Gemiddelde doorteelt 33 t/m 23 14,2 14,2 0%

Doorteelt 2008-2009

 

Tabel 5.4: Gemiddelde etmaaltemperatuur per teeltfase in doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 

Uit de vergelijking van de gerealiseerde etmaaltemperaturen zijn de volgende zaken 

geconstateerd: 

� De doorteelt van 2008-2009, welke een week eerder was aangeplant, kende een start 

met hogere etmaaltemperaturen (in week 35 tot week 37) in vergelijking tot de doorteelt 

in 2007-2008. De gemiddelde etmaaltemperatuur tijdens de weggroei en bloei in het 

najaar was 0,8 
o
C hoger in de doorteelt van 2008-2009.  

� Tijdens het einde van de bloei en de oogstperiode was de etmaaltemperatuur in beide 

doorteelten vergelijkbaar en lag kort op de ondergrens van 13,0 á 13,5 
o
C in deze 

periode. 

� Door het verschil in plantdatum is in de doorteelt van 2008-2009 eerder gestart met de 

koudeperiode. In combinatie met de koude winter van 2008-2009 is een lagere 

kastemperatuur gerealiseerd in deze periode. Dit is ook terug te zien in de duur van de 
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koudeperiode en de hoeveelheid koude-uren die zijn gerealiseerd, bij de doorteelt van 

2008-2009 zijn 450 koude-uren gerealiseerd in 21 dagen, bij de doorteelt van 2007-

2008 waren dit 401 koude-uren in 27 dagen. 

� Tijdens de forceerperiode, de bloeiperioden en de oogstperiode was de 

etmaaltemperatuur gemiddeld bekeken vergelijkbaar tussen beide doorteelten. 

Verschillen in etmaaltemperatuur zijn gerealiseerd op basis van de hoeveelheid straling 

per dag of per week. 

� Door de relatief warmere start en de relatief koudere rustperiode in de doorteelt van 

2008-2009 zijn, in combinatie met het verschil in plantdatum en planttype, verschillen 

ontstaan in de groei, ontwikkeling en productie van beide doorteelten. 

 

Op basis van de etmaaltemperaturen is de cumulatieve realisatie van GDH’s berekend welke in 

figuur 5.4 is weergegeven. In tabel 5.5 zijn de cumulatief gerealiseerde GDH’s per teeltfase 

berekend. Deze gegevens laten logischerwijs hetzelfde beeld zijn als de gerealiseerde 

etmaaltemperaturen; in het najaar zijn meer groeigraaduren gerealiseerd in de doorteelt van 

2008-2009 door de vroegere plantdatum en de hogere etmaaltemperaturen bij de start. Tijdens 

de koudeperiode zijn duidelijk minder groeigraaduren gerealiseerd waardoor het totale aantal 

gerealiseerde groeigraaduren op het einde van beide doorteelten aan elkaar gelijk is. 
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Figuur 5.4: Gerealiseerde GDH's gedurende doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 

 

Teeltfase Week Doorteelt 2007-2008

GDH's gerealiseerd GDH's gerealiseerd T.o.v 2007-2008

Groei en bloei najaar 33 t/m 39 11443 14412 21%

Oogstperiode najaar 40 t/m 52 20630 19908 -4%

Koudeperiode 1 t/m 5 4116 2419 -70%

Forceerperiode 6 t/m 10 7090 7610 7%

Groei en bloei voorjaar 11 t/m 14 6905 7493 8%

Oogstperiode voorjaar 15 t/m 23 16330 15977 -2%

GDH's totaal doorteelt 33 t/m 23 66514 67819 2%

Doorteelt 2008-2009

 

Tabel 5.5: Gerealiseerde GDH's per teeltfase gedurende doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 
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5.4 Bloemaanleg najaar 

Ondanks het op basis van etmaaltemperatuur en gerealiseerde GDH’s vergelijkbare 

teeltverloop van beide doorteelten is er in het najaar een verschil ontstaan in de bloemaanleg. 

De bloemaanleg is afhankelijk van de plantbelasting en de hoeveelheid instraling in het najaar, 

in SQMS wordt de bloemaanleg gemonitoord met behulp van de bruto en netto gerealiseerde 

GDH’s om inzicht te krijgen in het verloop van de bloemaanleg. In tabel 5.6 zijn de 

uitgangspunten en enkele getalsmatige kenmerken van de bloemaanleg weergegeven. 

 

De doorteelt van 2007-2008 is 8 á 9 dagen later geplant in vergelijking met de doorteelt van 

2008-2009, dit verschil komt terug in de door SQMS® veronderstelde startdatum van de 

bloemaanleg in beide doorteelten. Vanaf de startdatum bloemaanleg start de telling van de 

bruto en netto GDH’s welke gerealiseerd worden tijdens de bloemaanleg. 

 

Op basis van het aantal neuzen/m
2
 in combinatie met de streefproductie wordt het aantal 

trossen berekend welke tijdens de bloemaanleg aangelegd dienen te worden. Op basis hiervan 

worden de gewenste bruto GDH’s berekend. Vanwege het lagere aantal neuzen/m
2 

in de 

doorteelt van 2007-2008 is het aantal benodigde trossen hoger waardoor het gewenste aantal 

bruto GDH’s hoger is in vergelijking met de doorteelt van 2008-2009.  

 

Doorteelt 2007-2008 Doorteelt 2008-2009

Startdatum bloemaanleg 15-10-2007 6-10-2008

Neuzen per m2 23,5 27,5

Basis GDH 18000 18000

Benodigd aantal trossen per neus 3,5 3,2

Gewenste GDH 21000 19200

Verwacht aantal bloemen/m2 822,5 880

Verwachtte opbrengst (kg/m2) 9,87 10,12

Realisatie GDH's vóór koudgaan 19550 19090

Koudeperiode startdatum 11-1-2008 4-1-2009

Koudeperiode einddatum 7-2-2008 25-1-2009

Realisatie GDH's tot start opstoken 21093 19090

Realisatie GDH's in koudeperiode 1543 0
 

Tabel 5.6: Uitgangspunten en monitoring bloemaanleg doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 

Bij de start van de koudeperiode is een verschil waarneembaar tussen beide doorteelten. Bij de 

doorteelt van 2007-2008 is de koudeperiode gestart terwijl de gewenste GDH’s nog niet bereikt 

waren. Bij de doorteelt van 2008-2009 was dit wel het geval. Wanneer de temperatuur tijdens 

de koudeperiode boven de 4,5 
o
C blijft/stijgt dan gaat de GDH-teller voor bloemaanleg weer 

lopen. Door het verschil in temperatuur tijdens de koudeperiode zijn in de doorteelt van 2007-

2008 ruim 1500 GDH’s gerealiseerd in de koudeperiode, terwijl in de doorteelt 2008-2009 geen 

GDH’s gerealiseerd zijn vanwege de lage (buiten)temperaturen. Op deze manier zijn in beide 

doorteelten de gewenste GDH’s gerealiseerd op het moment dat de teelt weer opgestookt 

werd. Echter de wijze waarop de GDH’s gerealiseerd zijn verschilt. Dit wordt in figuur 5.5 door 

middel van de bruto en netto GDH’s (gerealiseerd in de bloemaanleg periode in het najaar en 

de koudeperiode) weergegeven. 
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Realisatie bruto en netto GDH's bloemaanleg (SQMS®-registratie)
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Figuur 5.5: Realisatie bruto en netto GDH's bloemaanleg doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 

Op basis van het verloop in bruto en netto GDH’s is zichtbaar dat de bloemaanleg in de 

doorteelt 2007-2008 later op gang kwam en op een lager niveau verliep. Op basis van de netto 

GDH’s is zichtbaar dat in de doorteelt 2007-2008 de bloemaanleg, zij het op een lager niveau, 

constant doorgang heeft gehad. Tijdens de doorteelt in 2008-2009 heeft er enkele weken (week 

44, 46 en 47) nauwelijks bloemaanleg plaatsgevonden waardoor de bloemaanleg minder 

constant is verlopen. Aan de netto GDH’s is wederom zichtbaar dat er tijdens de koudeperiode 

constant GDH’s voor de bloemaanleg gerealiseerd zijn in de doorteelt van 2007-2008. Bij de 

start van het opstoken zijn in deze teelt meer netto GDH’s gerealiseerd in vergelijking met de 

doorteelt van 2008-2009 waar de realisatie van netto GDH’s in de koudeperiode heeft stil 

gestaan. Hoewel in beide teelten het gewenste aantal bruto GDH’s gerealiseerd zijn, kan op 

basis van figuur 5.5 geconstateerd worden dat de bloemaanleg in de doorteelt 2008-2009 meer 

moeite heeft gekend en uiteindelijk minder netto GDH’s heeft gerealiseerd in vergelijk met 

2007-2008. In deze doorteelt verliep de bloemaanleg weliswaar op een lager niveau maar was 

meer constant waardoor uiteindelijk meer/voldoende netto GDH’s zijn gerealiseerd. 

5.5 Productie 

Wat betreft de productie zijn er tussen de doorteelt van 2007-2008 en 2008-2009 verschillen 

zichtbaar (figuur 5.6) ondanks het op basis van temperatuur en GDH’s vergelijkbare 

teeltverloop. Twee belangrijke oorzaken hiervoor zijn verschillen in plantmateriaal en lichte 

verschillen in de hoeveelheid straling gedurende bepaalde teeltfases.  

 

Het verschil in planttype is in de grafiek zichtbaar in het gebied tussen de 18.000 tot 35.000 

GDH’s. In deze periode heeft de najaarsoogst plaatsgevonden. In de doorteelt 2007-2008 

kenmerkte het planttype zich als vroeg, ‘snel’ en met een beperkte spreiding van de bloei. 

Hierdoor was de productie in de beginfase van de oogst hoger in vergelijking met de doorteelt 

van 2008-2009, maar werd deze verhoging in de rest van de oogstperiode tenietgedaan door 

de beperkte spreiding van de plant. Dit is mede de oorzaak dat de totale najaarsproductie van 

de doorteelt in 2007-2008 lager uit is gekomen in vergelijking met de doorteelt 2008-2009, waar 

het planttype zich kenmerkte als een vroeg planttype met veel spreiding in de bloei. 
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Productie in relatie tot gerealiseerde GDH's (SQMS®-registratie)
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Figuur 5.6: Productie in relatie tot gerealiseerde GDH's doorteelten 2007-2008 en 2008-2009 

Ondanks het verschil in de najaarsproductie tussen beide doorteelten is de totaalproductie na 

67.000 GDH vergelijkbaar. Dit houdt in dat de voorjaarsproductie van de doorteelt 2007-2008 

hoger is geweest dan de voorjaarsproductie in de doorteelt van 2008-2009, zoals in de grafiek 

zichtbaar is. Kijkend naar het planttype en de toelichting (paragraaf 5.4) over het verloop van de 

bloemaanleg in beide doorteelten is voor de hogere voorjaarsproductie in de doorteelt 2007-

2008 een waarschijnlijke verklaring op te stellen. Door de lagere plantbelasting (productie) in 

het najaar van 2007-2008 is de bloemaanleg continu op gang gehouden waardoor voldoende 

bloemtrossen zijn aangelegd. In combinatie met de realisatie van GDH’s tijdens de 

koudeperiode is de bloemknop verder ontwikkeld en ‘omhoog’ geschoven. Deze twee factoren 

zorgen in combinatie met de lichtrijkere forceerperiode zorgen ervoor dat de voorjaarsproductie 

van de doorteelt 2007-2008 eerder is gestart in vergelijking met de doorteelt 2008-2009. Hier is 

bij het productieverschil, ontstaan in het najaar, gecompenseerd en is de totaalproductie van 

beide doorteelten met elkaar vergelijkbaar. 

 

De totaalproducties in beide jaren zaten op een niveau van 90 á 95% van de streefproductie. 

Vanwege het rustige teeltverloop in beide jaren zijn de toegepaste technieken beperkt ingezet 

en is het productieniveau vergelijkbaar aan de producties die (top)bedrijven hebben behaald 

zonder al deze technieken. De grootste productiewinst wordt verwacht wanneer de natuur zorgt 

voor een langere periode van bovengemiddelde klimaatsomstandigheden (temperatuur en/of 

straling). Vooral tijdens het najaar en op het einde van de teelt in het voorjaar kunnen de 

technieken om te koelen dan vaker ingezet worden, waardoor een (productie)verschil wordt 

behaald ten opzichte van bedrijven zonder technieken om te koelen. Op basis van de 

ervaringen in het warme najaar van de doorteelt 2006-2007 is de verwachting dat er met de 

koeltechnieken geen 10% productieverlaging plaats vindt zoals in genoemde doorteelt is 

vastgesteld. Met andere woorden wordt verwacht dat met de mogelijkheid tot koelen er 

zekerheid wordt gecreëerd om de productiedoelstellingen te behalen. 



Teeltsturing aardbeien volgens 'aircokas' principes  

© DLV Plant   

34 

6 Conclusies 

Op basis van de opgedane kennis en teeltervaringen met het gebruik van verticale ventilatoren, 

hogedrukverneveling en mechanische kasluchtkoeling met LBK’s zijn de volgende conclusies 

opgesteld. 

 

Verticale ventilatoren 

Het gebruik van verticale ventilatoren (Aircobreeze) heeft geleid tot het toelaten van een hogere 

luchtvochtigheid in de kas, gemeten in de meetbox op gewasniveau. De ervaring heeft geleerd 

dat deze hogere luchtvochtigheid geen negatieve effecten heeft op de gewasgroei, de zetting 

en het uitgroeien van vruchten. De gedachte heerst dat er door de constante luchtbeweging 

continu vocht tussen het gewas afgevoerd wordt waardoor de luchtvochtigheid tussen het 

gewas niet is veranderd ondanks de hogere luchtvochtigheid gemeten in de meetbox.  

 

Vooral op inactieve (koudere) dagen met veel bewolking waarop de luchtramen grotendeels 

gesloten blijven is het effect van de verticale ventilatoren goed te merken. Aangezien er meer 

vocht wordt toegelaten in de gehele kas, wordt er minder gebruik gemaakt van de minimum 

buis waardoor een energiebesparing te realiseren is. Ook bij het opstoken van de kas lijkt 

minder buisactiviteit benodigd aangezien de opstijgende warme lucht door de verticale 

ventilatoren naar beneden wordt gebracht waardoor een betere vermenging van de kaslucht en 

een gelijkmatigere temperatuurverdeling wordt gerealiseerd. 

 

Tijdens de winterperiode was het niet mogelijk om met de verticale ventilatoren koude lucht via 

de geopende luchtramen naar binnen te zuigen om hiermee een zo laag mogelijke 

kastemperatuur te realiseren. Reden hiervoor is dat de luchtbeweging die wordt verkregen met 

de verticale ventilatoren verwaarloosbaar is met de luchtbeweging die ontstaat door de 

luchtuitwisseling tussen de kas- en buitenlucht via de geopende luchtramen. 

 

Hogedrukverneveling 

Wanneer de hogedrukverneveling via de juiste strategie wordt toegepast kan meer afkoeling 

van de kaslucht verkregen worden dan bij het gebruik van de dakberegening. Bij het gebruik 

van hogedrukverneveling kunnen de luchtramen volledig geopend blijven in tegenstelling met 

het gebruik van dakberegening. Voordeel is dat er maximale luchtuitwisseling kan blijven plaats 

vinden, waarbij de hogedrukverneveling voor extra afkoeling zorgt. Bij gebruik van 

dakberegening moeten de luchtramen deels gesloten worden om binnenregen te voorkomen. 

Hierbij wordt een deel van de luchtuitwisseling beperkt wat de kastemperatuur kan doen laten 

stijgen. Deze temperatuurstijging moet door de dakberegening extra teniet gedaan worden 

waardoor het koelend effect minder effectief is in vergelijking met hogedrukverneveling. In 

principe lijkt dakberegening overbodig wanneer een hogedrukvernevelingsinstallatie 

geïnstalleerd is.  

 

In bovenstaande situatie wordt er vanuit gegaan dat de hogedrukverneveling wordt 

ingeschakeld als de kastemperatuur oploopt en afkoeling via de luchtramen niet meer mogelijk 

is. Echter is gebleken dat wanneer deze situatie wordt omgedraaid dit een positief effect heeft 

op de groei en ontwikkeling van het gewas. Wanneer de hogedrukverneveling wordt 

ingeschakeld op het moment dat de kastemperatuur onder invloed van de instraling (zonne-

energie) oploopt, wordt de kastemperatuur gekoeld waarbij de luchtramen nog grotendeels 
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gesloten blijven. Met (deels) gesloten luchtramen is het eenvoudiger om voldoende CO2 in de 

kas vast te houden wat in combinatie met de juiste verhouding licht en temperatuur leidt tot een 

optimaal fotosynthese proces. Optimale fotosynthese geeft meer gewasgroei wat bij een juiste 

sturing moet kunnen leiden tot een verhoging van de productie. 

 

Mechanische kasluchtkoeling met LBK’s 

Tot dusver zijn de beoogde voordelen (het realiseren van lagere etmaaltemperaturen door het 

verlagen van de nachttemperatuur) nauwelijks gerealiseerd. Enerzijds ligt de oorzaak hiervan in 

de twee gematigde (na)jaren met weinig warme nachten waarin het grootste effect van de 

mechanische kasluchtkoeling verwacht wordt. Anderzijds wordt de oorzaak gezocht in de 

technische nadelen van de constructie bij Dings Aardbeien BV. Ten eerste was de capaciteit 

van de warmtewisselaar in de warmte/koude buffer niet toereikend om het koelwater terug te 

koelen wanneer de LBK’s op vol vermogen aan het koelen waren. Dit resulteerde in een 

temperatuurstijging van het koelwater waardoor de LBK’s minder efficiënt waren bij het koelen 

van de kaslucht. Een tweede technisch nadeel bij het gebruik van de mechanische 

kasluchtkoeling is de lage gewenste kastemperatuur waardoor de delta T tussen de ingaande 

(kas)lucht en de uitgaande lucht bij de LBK verkleind wordt. Dit verschil is zo klein dat de LBK 

veel van zijn maximale koelcapaciteit verliest.  

 

Verder is gebleken dat wanneer eenmaal de gewenste nachttemperatuur bereikt is, de warmte 

die via convectie uit de bodem en de constructiedelen vrijkomt aanzienlijk is. Deze warmte 

moet gedurende de nacht geneutraliseerd worden om te voorkomen dat de temperatuur weer 

oploopt. Gebleken is dat, met de verminderde koelcapaciteit van de LBK’s bij temperaturen 

beneden 10 
o
C, het veel energie kost om de vrijkomende convectiewarmte te neutraliseren. 

Al met al zijn bovenstaande redenen aanleiding geweest om de mechanische kasluchtkoeling 

gedurende het tweede teeltseizoen niet/nauwelijks te gebruiken. 

 

Rendement 

Het rendement van de toegepaste technieken is zeer afhankelijk van de mate waarin de 

technieken toegepast kunnen worden. Zoals in de doorteelten van 2007-2008 en 2008-2009 is 

gebleken ontstaat er maar een zeer beperkte productieverhoging indien het teeltverloop door 

de natuurlijke omstandigheden al rustig verloopt. Hierbij is ook gesteld dat in bijvoorbeeld een 

warm najaar, zoals het najaar van de doorteelt 2006-2007, geen 10% productieverlaging plaats 

vindt. Met andere woorden het rendement wordt pas gemaakt op die momenten dat de 

toegepaste technieken ook in voldoende mate ingezet kunnen worden waarbij structureel 

betere groeiomstandigheden worden gecreëerd ten opzichte van bedrijven zonder deze 

technieken.  

 

Terugkoppeling doelstellingen 

Vanwege de ‘verzekering’ dat hoge temperaturen in het najaar voorkomen kunnen worden, 

waardoor een betere teeltplanning mogelijk wordt, durft het bedrijf Dings Aardbeien BV het aan 

om de teelt eerder op te starten dan in het verleden gebruikelijk was. Afhankelijk van de 

ervaringen is niet uitgesloten dat dit in de toekomst nog verder naar voren verschuift.  

Vanwege het rustige teeltverloop zijn de overige voordelen als het verlengen van de 

productieperiode, het toenemen van het vruchtgewicht en kwaliteit moeilijk aan te tonen 

geweest. Verwacht wordt dat deze voordelen wel tot uiting komen wanneer de technieken in het 

seizoen structureel gebruikt moeten/kunnen worden, waardoor een duidelijk verschil ontstaat 

met bedrijven die de technieken niet toepassen.  
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Tot slot 

Het bedrijf Dings Aardbeien BV heeft op basis van de ervaringen met de Aircobreeze 

ventilatoren en de hogedrukverneveling voldoende vertrouwen gekregen om deze technieken 

toe te passen in de teelt van aardbeien. Op de, in aanbouw zijnde, uitbreiding van het bedrijf 

worden beide technieken toegepast. De belangrijkste reden hiervoor is dat er voor relatief lage 

investeringskosten en de daarmee deels samenhangende jaarkosten een goede ‘verzekering’ 

wordt verkregen om te kunnen telen volgens teeltplanning waarbij het realiseren van de 

streefproducties altijd mogelijk is. Op het nieuwe bedrijf wordt geen mechanische kaskoeling 

geïnstalleerd omdat de gebruiksmogelijkheden tot dusver (te) beperkt zijn, zeker in relatie tot de 

investering- en jaarkosten. In 2009-2010 vindt er in de proefkas verder onderzoek plaats naar 

het gebruik van mechanische kaskoeling met LBK’s en de mogelijkheden van klimaatsturing en 

energiebesparing. Dit project wordt uitgevoerd door WUR Glastuinbouw onder de titel 

“Topkwaliteit aardbei met 14 m
3
 gas”. 
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7 Kennisoverdracht 

Gedurende de looptijd van het project zijn twee themamiddagen georganiseerd om de 

opgedane kennis en ervaringen uit het project over te dragen aan de sector.  

 

De eerste themamiddag heeft plaats gevonden op 4 april 2008 en is bezocht door een 40-tal 

aardbeientelers en andere geïnteresseerden uit de sector. Deze middag heeft dhr. J. Kodde 

van Hoogendoorn Growth Management een toelichting gehouden over de technische 

achtergronden en mogelijkheden de het semi-gesloten teelt volgens het Aircokas principe. In 

deze presentatie kwamen de Aircobreeze ventilatoren en hogedrukverneveling nadrukkelijk aan 

de orde. De technische achtergronden en mogelijkheden van mechanische kaskoeling met 

behulp van LBK’s zijn deze middag toegelicht door dhr. J. Derks van Climeco Engineering. Tot 

slot zijn de doelstellingen van Dings Aardbeien BV en de eerste ervaringen met de 

geïnstalleerde systemen toegelicht door dhr. M. Dings (Dings Aardbeien BV) en dhr. M. Geuijen 

(DLV Plant BV).  

 

Tijdens de tweede themamiddag, welke plaats heeft gevonden op 7 november 2008 en bezocht 

werd door een 85-tal aardbeientelers en andere geïnteresseerden uit de sector, is in relatie met 

het kasklimaat, specifiek ingezoomd op de plantfysiologische effecten van de verschillende 

systemen. Een uitgebreide presentatie over deze effecten is gegeven door dhr. P. Geelen die 

als zelfstandig adviseur nauw betrokken is bij diverse semi-gesloten teelten volgens het 

Aircokas principe. 

 

Naar aanleiding van de tweede bijeenkomst zijn in het vakblad Groenten en Fruit een tweetal 

artikelen gepubliceerd: 

• Actief Klimaat creëren zonder te stoken, P.Geelen, p18-19, no.49-2008; 

• Vernevelen houdt verdamping in de benen, P. Geelen p18-19, no.1-2009. 

Tevens is in het vakblad Groente en Fruit een artikel gepubliceerd over de installatie van de 

mechanische kaskoeling onder de titel: 

• Kelder wordt thermische accu, P.Visser, p22-23, no.49-2007 

 

Aankomende jaren doet het bedrijf Dings Aardbeien BV verdere ervaring op met de Aircobreeze 

ventilatoren en hogedrukverneveling. Daarnaast komt er bij de uitvoering van het project 

‘Topkwaliteit aardbei met 14 m
3
 gas” kennis ter beschikking over de verdere (on)mogelijkheden 

van mechanische kasluchtkoeling met LBK’s al dan niet in combinatie met Aircobreeze 

ventilatoren en hogedrukverneveling. Kennisoverdracht over de verdere ervaringen en 

resultaten vindt via de rapportage van dit project plaats. 

 

 


