In de bouwkeet

Sinds 1989 is het rekenpakket CASTA/Kassenbouw voor het constructief berekenen op
de markt. Recent is het programma uitgebreid met de module breedkapspanten.
Harry Veenman van Kassenbouw Vink + Veenman werkt met het systeem.

‘Installatie bepaalt
steeds meer de kas’
In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is
al zo’n zestig jaar Kassenbouw Vink +
Veenman gevestigd. Het bedrijf werkt
al vanaf 1989 met het programma
CASTA/Kassenbouw. In dit computerprogramma van TNO Bouw wordt
zoveel mogelijk kennis van de constructieve onderdelen van Nederlandse tuinbouwkassen verwerkt en in de vorm
van berekeningsmethoden overgedragen
aan de markt. De gebruikersgroep
wordt nauw betrokken bij de verdere
ontwikkeling van het programma.
Zo ook Harry Veenman, mededirecteur
van Kassenbouw Vink + Veenman.
Het Nieuwkoopse bedrijf vertelt over
de tuinbouw en het CASTA-programma.
Welke gevolgen heeft schaalvergroting?
‘Naast de schaalvergroting neemt de
automatisering steeds meer toe. De kas
wordt bij gespecialiseerde teelten ondergeschikt aan de installatie. Oftewel de
installatie bepaalt de kas. Alleen bij de
teelt van bulkproducten als bijvoorbeeld tomaten, is dat niet het geval.
Een tomatenteler wil zo groot en goedkoop mogelijk bouwen en daarbij is de
installatie van ondergeschikt belang.’
Bij welke tuinder wordt de installatie
steeds belangrijker?
‘Bij bijvoorbeeld potplantkwekerijen
bepaalt de routing de kas. Het gebruik
van een tweede teeltlaag neemt toe.
Op deze tweede laag zijn tabletten oftewel roltafels gemaakt waarop de opslag
van perkgoedplanten voor de winter
kan plaatsvinden.’
Wat betekent dat voor de constructie?
‘Meer maatwerk om de constructie van
de kas te bepalen. De tuinder wil minder kolommen en tegelijkertijd moet de
kas voldoende stevig zijn. Door een
tweede laag wordt de kas ook hoger.

Lag de goothoogte jarenlang op
3,5 meter, momenteel is dat 4 tot zelfs
5 meter. Het voordeel is een vaster, een
stabieler klimaat in de kas. En het biedt
meer mogelijkheden om adequaat te
belichten.’
Nieuw van het computerprogramma
CASTA/Kassenbouw is de module Breedkapspanten. Wat zijn de mogelijkheden?
‘Met de module is het mogelijk om
breedkapspanten te berekenen met
onder meer het aantal overspanningen,
spantbreedte en spanthoogte als variabelen. Ook berekent het programma
specifieke breedkapspanten variabelen
zoals verzwaarde buitenspanten, wel of
geen trekstang, positie van de trekstang
en aantal gordingen.’
Wat zijn uw ervaringen?
‘Deze module zit nog in een testfase,
want er zitten een paar onvolkomenheden in. Maar bovenal is het programma goed bruikbaar vanwege de al
eerder genoemde variëteiten van de
module. De eigen keuze en invloed op
de invoer van het programma zijn erg
prettig. Het bedieningsgemak van deze
module is net als bij de andere onderdelen goed verzorgd. Ook opleidingsinstituten en verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van Casta.
Dat toont aan dat Casta serieus wordt
genomen.’
Zijn traliekassen dan passé?
‘Nee, het overgrote deel van de kassen
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‘Met een breedkapkas is de tuinder veel flexibeler met
de inrichting’

bestaat uit traliekassen die een overspanning van 8 meter hebben. Een kleine
groep tuinders kiest voor de breedkapkas die een overspanning heeft van maar
liefst 12,80 meter, of nog groter, tot zelfs
20 meter. Met dit type kas is de tuinder
veel flexibeler als het om de inrichting
gaat. En breedkapkas zorgt voor een
stabieler klimaat in de kas.’
Wat voor ontwikkelingen verwacht u
voor de toekomst?
‘Ik verwacht dat automatisering nog
belangrijker gaat worden. De tuinders
kunnen hiermee de slag met het buitenland winnen, omdat nog minder arbeid
nodig is. Ook neemt het aantal tuinen
met tabletten toe.’

M. van Seggelen,
Nieuwe Koeien Bladenmakers

