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De aanleiding

� 2010 bouw VenlowEnergy kas

● Isolatieglas met transmissie enkele % onder standaard glas

● Ontvochtiging met warmteterugwinning

● Verbruik 12.5 m3/m2 en 72 kg/m2 Komeett (17-Jan – 1 Dec)

� 2016 Paprika 14.5 m3/m2 en 32.5 kg/m2 Maranello (7-12 / 3-11)



De aanleiding

� Dat moet goedkoper kunnen:

● 2014 Consortium ontwikkelt en

bouwt de 2SaveEnergy kas 

● “Standaard” enkelglas dek met F-clean film als permanente 2e

laag daaronder: diffuse combinatie. Doorlopende nokluchting

● Dubbel transparant scherm op 1 motor

● Ontvochtiging met buitenlucht en naverwarming



Ontwikkelingen in de 2SaveEnergy kas

� De ambities van programma KaE gaan verder:

Verbeteren energieprestaties van de 2SaveEnergy kas 

● Tomaatteelt 2015 was 15.5 m3/m2

● Tomaatteelt 2017 zou minder dan 11 m3/m2 moeten worden

� Hoe te bereiken:

● Verbeteringen/aanpassingen bestaande kas

● Verder isoleren (extra scherm)

● Ontvochtiging met terugwinning van latente warmte 

(next generation light)

● Aanpassen klimaatregelstrategie (geen voornacht)
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Isolatie: extra scherm

� Was een dubbel doek met kleine spouw op 1 motor op bovenkant 

tralie

� Installatie 2e scherminstallatie, 3e doek

● Doek prototype gealuminiseerd doek (Svensson)

● Positie van dit doek in de 3 schermen?

� Berekeningen lieten zien dat dubbel gealuminiseerd doek met 1 

transparant net iets meer bespaart dan dubbel transparant met 1 alu 

doek. 

� Transparante doek onder meeste uren dicht, meeste condensatie op 

doek
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Ontvochtiging

Balans ventilatie

Hygroscopisch drogen

Condensatie 

� Drie methoden om warmteverlies bij ontvochtiging te reduceren



Balans system (regain)  => efficiëncy 70-80%
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Condensatie op koud oppervlak

� houdt de voelbare en latente warmte in de kas



Resultaten 3 teeltjaren 2SaveEnergy kas

� 2015 tomaat (Capricia)

● 15.5 m3/m2 in buisrail (ketel warmte)

● 1 kWh/m2 elektriciteit in ontvochtiging

● 12.7 kg CO2 inkoop

● 67 kg/m2 goed product

� 2017 tomaat (Capricia)

● 77.8 kWh/m2 in buisrail (ketel warmte)

● 25.3 kWh/m2 elektriciteit in wp � 33 kWh/m2 als
warmte alsnog in buisrail

● Totaal 12.6 m3 warmte

● 23.5 kg CO2 inkoop

● 65.4 kg/m2 goed product
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Resultaten 3 teeltjaren 2SaveEnergy kas

� 2016 Komkommer (Hi power)

● 20.1 m3/m2 in buisrail + LBK (ketel warmte)

● 1 kWh/m2 elektriciteit in ontvochtiging

● 10.2 kg CO2 inkoop

● 108 kg/m2 goed product (255 stuks)

� Kortom:

● Goede teeltresultaten

● Verbruik rond 50% van de praktijk

10



2SaveEnergy kas 2018

� Kan verbruik niet verder terug?

� Wat doet paprika in deze kas?

● Kas warmt makkelijk op

� PIEKEN in gebruik terugdringen

● Pieken zijn/worden duur
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Winterpieken

� Hoe verbruik in winter te reduceren?

� Waar zitten de pieken

● Sombere dagen waar je 24 uur stookt

� Wekelijks verbruik afgelopen jaar in de tomaat
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Dagverbruik paprika (2017)

� Verschil in piek neemt toe in de tijd
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Doel

� Doorontwikkeling van een energiezuinig kas- en 
teeltconcept voor een paprikagewas

● absolute warmtegebruik van een jaarrondteelt 
Paprika onder de 13 m3/m2

● daggebruik op 0.12 m3/m2 gemaximaliseerd. 
ca. 1/3 lager dan de gangbare praktijk.

● Geen negatieve effecten op productie

● Beperkte aanvullende inkoop CO2
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De kas anno 2018

� Kasdek nog altijd combi van glas en F-clean

● Hoge haze <60%

� Twee scherminstallaties

● Dubbel gealuminiseerd doek

● Enkel Luxous 1347 doek

� Ontvochtigingsinstallatie met WP

● Latente warmte blijft in systeem

● Niet inzetbaar voor kaskoeling

� Drie kraanvakken

● een voedingsoplossing

� CO2 via OCAP
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daggebruik

� Wat zouden we mogen doen aan buistemperatuur?

● Deze kas met dubbel 51 mm net

● Bij Tkas van 21 oC 24 uur lang 33 oC aanvoer ±
berekende buis � 0.12 m3/m2

� Iets te strikte benadering
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Nabootsen van een koude week

� Welke gevolgen van warmte beperking?

● Effecten kouder dan gewenst in kaart gebracht 

� Inlassen ‘koude week’ (onafhankelijk van buiten klimaat)

● voorzien voor week 6

� Streven om gewenste temperaturen te bereiken:

● Nacht komt niet boven de 15 (max buis begrenzing, 
creëert wat dynamica)

● Dagtemperatuur laten we gaan

● Compenseren van het opgelopen tekort aan 
graaduren tot een termijn van 10 dagen.

● Eventuele knoopvorming bij vruchten met 
gewasmanagement oplossen.
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Gewas- en energieperformance van het 

klimaat en regelconcept

� Gewasperformance:

● ontwikkeling, groei, opbrengst en vruchtkwaliteit 
tijdens de teelt

� Effecten van de energiepiekbegrenzing op het gewas?

� Energieverbruik van de teelt?

� Effect van watergeefstrategie op het gewas, productie en 
vruchtkwaliteit?
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Irrigatie strategie van de 3 kraanvakken

� Bij start maximale wortelvorming

● Twee kraanvakken praktijk strategie (I & II)

● Een kraanvak drogere strategie (III)

� Tijdens teelt

● (I & II)

● verschillen in start en stoptijd

● beurtgrootte en stralingsafhankelijkheid gelijk

● (III)

● normale watergeef strategie

� EC voeding in alle vakken gelijk

� Waarnemingen vooral gericht op bladkwaliteit
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Teeltgegevens

� Plantdatum : 27 december 2017

� Ras : Maranello

� Systeem : 3 stengels

� Stengeldichtheid : 6.7 stengels/m2



Plantwaarnemingen

� Plantlengte

� Zetting en abortie

� Aantal en kilo’s geoogste

vruchten (productie)

� Vruchtkwaliteit 

(o.a. knoopvruchten, 

zonnebrand, binnenrot)

� Houdbaarheid



Wat realisaties

� Plantlengte
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Vragen?
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