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Aanleiding

• Hoge energieprijzen

• CO2 wordt dus ook duur

• Wat is de beste CO2 dosering

• OCAP Optimaal (ook buiten OCAP gebied)

• Project van Kas als Energiebron



Waar is optimaal CO2 doseren van 
afhankelijk?
• Licht

• Temperatuur

• Raamstanden

• Windsnelheid buiten

• Prijs eigen CO2

• Prijs OCAP CO2

• Prijs Product



Mogelijkheden OCAP Optimaal
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Hoe werkt OCAP Optimaal?
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Fotosynthese: 
invloed van 
licht en CO2



Wat is optimaal?

• Optimaal hangt af van:
• Gewas
• Ventilatie
• Prijs van CO2

• Maximale volume OCAP CO2 per dag
• Maximale volume OCAP CO2 per uur
• Andere CO2 bronnen
• Productprijs

• Licht, temperatuur en RV zijn gegeven

• Eigen dosering is gegeven

Afweging tussen opbrengst en kosten



CO2 balans
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Wat is er nodig?

OCAP Optimaal rekent voor uw bedrijf en uw gewas

• Gegevens bedrijf

• Gegevens gewas

• Klimaatdata

• Doseerdata
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Benodigde informatie gewas
• Gegevens zijn 

vertrouwelijk, alleen 
gebruikt voor model.

• Per periode
• Prijs (euro/kg, 

euro/stuk)
• Productie (kg/m2, 

stuks/m2)
• Uitgroeiduur (dagen)

• Voor de meeste 
gewassen zijn 
‘standaard’ gegevens 
beschikbaar.



Inloggen & toegang
• Login met emailadres en wachtwoord.
• Meerdere accounts per bedrijf mogelijk. 
• Teler is en blijft eigenaar van de data 
• Teler bepaalt wie mee kan kijken in account.



Voorbeelden



• Iets meer doseren over de 
gehele dag. 

• Met name aan het begin en 
eind van de dag.

• Uur eerder beginnen met 
doseren ivm belichting



• Bij beperking mogelijk 
andere verdeling van 
beschikbare CO2

• 2 uur later beginnen met 
doseren op 17 juli.

• Later starten en eerder 
stoppen met doseren.

• Beschikbare CO2 wordt 
volledig benut.
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• Beschikbaarheid 
CO2 niet beperkt

• Zeer warme dag 
in augustus

• Tussen 12 en 14 
uur kost doseren 
meer dan het 
verlies aan 
productie



• Zelfde warme 
dag in augustus, 
maar hogere 
CO2 prijs

• Minder doseren 
door hogere 
kosten voor CO2



Huidige dag 
en één
dag vooruit
• Weersvoorspelling 

voor straling

• Belichting ook 
meegenomen in 
voorspelling

• Eigen dosering 
instelbaar dmv
schuiven

• Rode lijn is op basis 
van dosering 
vorige dag

• Groene lijn is 
optimale dosering



Enkele reacties huidige gebruikers

Inzicht in totale CO2 dosering in kg/m2

Model laat zien dat in de ochtend structureel te laat werd gestart

Bij beperkingen zijn eigen inzet WKK CO2 en OCAP CO2 goed op elkaar 
af te stemmen

Model laat zien waar minder CO2 dosering geen productie kost

OCAP Optimaal houdt je scherp, CO2 dosering nu makkelijk op 
“automatische piloot”



Project Kas Als Energiebron

• Onderliggende model kan nog veel meer laten zien en berekenen

• Bepalen waar telers meer informatie over willen hebben

• Deze variabelen in een dashboard naar voren halen

• Onderzoeken hoe dit in dagelijkse sturing geïntegreerd kan worden



Welke informatie zou nog meer kunnen 
worden getoond?
- Lichtbenuttingsefficiëntie per uur en per dag

- Warmteverlies door de ventilatieramen en door het kasdek

- Energiebehoefte

- Energie-efficiëntie, dus hoeveelheid energie benodigd per eenheid productie, evt uitgesplitst naar 

elektra en warmte

- Productie

- Plantbalans (alleen statische berekening)

- CO2-uitstoot 

- CO2 footprint per kg product per uur en per dag



jeroen.boonekamp@b-mex.nl (Jeroen Boonekamp) www.b-mex.nl

info@endenadvies.nl (Jan van den Enden)

mailto:jeroen.boonekamp@b-mex.nl
http://www.b-mex.nl/
mailto:info@endenadvies.nl


Detail: 
ventilatievoud
en CO2-flux 
op een warme 
dag bij een 
paprikabedrijf


