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Begin jaren tachtig startte een onderzoek naar luchtvochtigheid
en alle vermeende ellende die daar het gevolg van was. We ver-

Soms is het goed om nog eens in de archieven of in je herinnering

minderden de verdamping, legden hoge vochtigheden aan, maar

te duiken bij het nemen van beslissingen over de instellingen

zelden zagen we echt problemen in de kassen met minder

van de klimaatregeling. Velen van u zullen zich nog wel de tijd

ventilatie. Alleen bij heel beroerde voedings- en substraatom-

herinneren van vóór de klimaatcomputer, toen alles nog met

standigheden lieten de gewassen het afweten. Diverse gewas-

analoge regelaars gestuurd werd.

afwijkingen die eerst aan luchtvochtigheid werden toegeschreven,

Wist u dat de basis voor deze regelaars in de glastuinbouw werd

bleken het gevolg van schadelijke gassen, afkomstig van verwar-

gelegd door onderzoeker Theo Strijbosch, samen met elektro-

co2 voor de tuinbouw

Terugblikmaand

Inhoud

mingsslangen en nieuwe plastics. De invloed van de hogere

Het is weer december, de nationale terugblikmaand.

Het OCAP-proces-

nicus Leo Bol van het toenmalige proefstation in Naaldwijk?

luchtvochtigheid was over het algemeen eerder positief dan

Eigenlijk houd ik daar niet zo van. Het verleden is en blijft het verleden, daar kunnen we

schema in beeld

Theo, de pionier op het gebied van gewasreacties en kasklimaat,

negatief. En die resultaten worden nu opnieuw bevestigd in

niets aan veranderen. Als we terugblikken op 2008 kunnen we wel lijnen naar de toekomst

sprak vaak met tuinders die hem vol vuur vertelden hoe snel en

geconditioneerde kassen. Zoals bij Stef Huisman: de potplanten

trekken.

alert ze waren bij het bedienen van de knoppen op de nieuwe

doen het (veel) beter bij hogere vochtigheden en meer licht dan

regelaars, om het gewas “te redden” als er weer eens een

hij ooit had gedacht. En in de ZoWaKas in Bleiswijk doen de

We hebben veel te veel storingen en leveringsproblemen gehad. Ook al blijkt dat we

(kleine) weersverandering optrad. Dan haalde Theo de pijp uit z’n

komkommers het uitstekend bij hoge vochtigheden.

qua storingen niet slechter presteren dan ons nationale aardgasnet, het effect voor u als

mond en sprak: “Je had ook een borrel kunnen nemen, dan was

Misschien is het een idee om net zo flexibel te worden in het den-

tuinder lijkt groter te zijn. Gelukkig werd dit jaar bekend dat er een tweede bron ‘in zicht’

het zeker net zo goed gegaan”. Hij wist meer dan dertig jaar

ken over de klimaatinstellingen als de gewassen zelf. Daar valt

is. En dat betekent dat er op afzienbare termijn in ieder geval minder leveringsproblemen

geleden al dat planten een behoorlijke capaciteit hebben om

een hoop mee te winnen, zowel aan de productiekant als aan

zullen zijn. Met de nieuwe bron zullen we problemen bij Shell beter en langer kunnen

wisselingen in klimaatomstandigheden op te vangen, en dat ze

de kostenkant.

‘opvangen’. Bovendien kunnen we het aantal tuinders uitbreiden en ook beter voldoen aan

op hoog niveau
Open Dag Shell
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de grotere vraag bij de bestaande afnemers. Mooie vooruitzichten dus.

vaak veel hogere of lagere waardes kunnen hebben dan meestal
wordt aangenomen.

Sjaak Bakker

De latere resultaten met temperatuurintegratie hebben dat

Manager Wageningen

Dan was er de inspectiestop bij Shell die uiteindelijk toch wat langer duurde dan gepland.

bevestigd. Gewasgroei reageert, zeker voor wat betreft tem-

UR Glastuinbouw

Ook dat kunnen we met een tweede bron beter opvangen.

peratuur, op de gemiddelde waarde over dagen. Ook de lucht-

www.glastuinbouw.wur.nl
En er was het heuglijke nieuws, eind november, dat minister Cramer een subsidie toekent

vochtigheid blijkt (veel) hoger te kunnen zijn dan in eerste instantie
werd gedacht.

Rozenteelt

December 2008

aan het ondergrondse CO2-opslagproject van Shell, NAM en OCAP.
Een enorme opsteker natuurlijk. In het komende jaar zullen we
volop aan de slag moeten met de voorbereidingen voor dit prachtige
milieuproject.

Colofon
Kortom: ik sta te trappelen om aan 2009 te beginnen. Ik zou het
haast jammer gaan vinden dat de feestdagen eraan komen, dan ben
Deze nieuwsbrief is een uitgave van OCAP
ocap co2 v.o.f.

ik immers verplicht vrij. Ik mag dan niet werken. De meeste tuinders
gelukkig wel. ;-)

Havenstraat 1
Postbus 78

Ik wens u fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2009.
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