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Voorwoord
Voor u ligt het eindrapport van het project 'Ventilatievoud: de praktijk 1'. Dit project is een vervolg op het project '
On-line schatting van het ventilatievoud van kassen'. In dit rapport wordt beschreven hoe de ontwikkelde ventilatiemonitor in de praktijk gebruikt kan worden. De resultaten van de test bij verschillende tuinders worden beschreven,
evenals de visie van een adviseur.
Het project is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Productschap
Tuinbouw, in het kader van het energieonderzoek. Wij bedanken beide instanties voor deze ondersteuning.
Dit onderzoek is uitgevoerd door:
x Dr. J. Bontsema, dr. J. Hemming, ir. H.J.J. Janssen en S. Rispens, Wageningen UR Glastuinbouw;
x Ir. J. Budding, Priva B.V., De Lier;
x Ing. M. Steenbakkers, Steenbakkers Tuinbouwadvies, Veghel.
De experimenten zijn uitgevoerd bij
x Het Improvement Centre, Bleiswijk;
x Ammerlaan, Sexbierum;
x Kik Bruinisse, Bruinisse;
x Maatschap Doorn, Heerde;
x Van Dijk Bedrijven, Harmelen;
x Gebr. Duyvensteijn, Den Hoorn en
x Breugem, Bleiswijk.
Wij bedanken Sjoerd Nieboer, Jaap Ammerlaan, Jaco Kieviet, Willem Doorn, Ton van Dijk, Wim Duyvensteijn en
Dick Breugem voor het gebruik van hun klimaatdata en voor hun bijdrage aan de discussies.
De toeleveranciers Priva B.V., Hoogendoorn Automatisering, Hortimax, LetsGrow en Hijdra Automatisering willen
we graag bedanken voor hun steun bij de uitvoering van het project.
LTO Groeiservice willen we danken voor het bijeenbrengen van de tuinders voor het praktijknetwerk.

Dr. J. Bontsema, projectleider
Wageningen, oktober 2009

Projectreferenties:
x Wageningen UR Glastuinbouw projectnummer: 3242020900
x PT-projectnummer: 12736
x LNV-DK-programma: BO-03-06 Energie in de beschermde teelten
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Samenvatting
Natuurlijke ventilatie is één van de belangrijkste manieren om de luchtvochtigheid en de temperatuur in een kas te
regelen. Maar hoeveel vocht, warmte en CO2 er door de ramen naar buiten gaat is niet bekend. Als bijvoorbeeld de
RV binnen 85% is, gaan de luchtramen open, ook als is het buiten zo vochtig dat luchten weinig zin heeft. Maar
ondertussen gaat er wel ongewild warmte en CO2 uit de kas. In dit rapport wordt de ervaring in de praktijk met de
ventilatiemonitor beschreven. Deze ventilatiemonitor is in een eerder onderzoek ontworpen en kan op eenvoudige
manier het ventilatievoud berekenen en de energie-, vocht- en CO2-stromen in kaart brengen.
De ventilatiemonitor is voor het onderzoek uitgetest bij 7 (later 6) telers uitgetest. De test is uitgevoerd bij 2 (later 1)
paprikatelers, 3 tomatentelers en 2 komkommertelers. De bedrijfsgrootte varieerde van 1.5 tot 20 ha. De tuinders
gebruikten een klimaatcomputer van respectievelijk Priva, Hoogendoorn en Hortimax.
Uit de test is gebleken, dat de ventilatiemonitor niet in alle gevallen en niet gedurende het hele jaar optimaal resultaat levert. Op grond van deze ervaring is er gedurende het onderzoek daarom een verbeterde ventilatiemonitor
ontwikkeld. Deze nieuwe methode, gebaseerd op gekoppelde energie- en vochtbalansen, levert betere resultaten
dan de oorspronkelijke ventilatiemonitor. Beide ventilatiemonitoren kunnen ook gebruikt worden in combinatie met
schermen in de kas.
Het is aangetoond dat het in de praktijk technisch goed mogelijk is om on-line het ventilatievoud van kassen te bepalen, met behulp van standaard gemeten klimaatdata. Als echter de binnen- en buitentemperatuur ongeveer gelijk zijn,
is het niet mogelijk om via de gebruikte energiebalans het ventilatievoud te bepalen. Voor het nauwkeurig bepalen
van het ventilatievoud is het belangrijk om alle energiestromen in de kas, zoals wel of geen groeibuis, koeling door
dakberegening, vermindering instraling door krijten, warmteabsorptie door de bodem, etc. in kaart te brengen en in
de gebruikte energiebalans op te nemen. Verder is het voor de nauwkeurigheid van de ventilatiemonitor belangrijk
om de correcte parameters voor de kas, zoals lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde van het dek, warmteoverdracht
van de verwarmingsbuizen etc. te gebruiken.
Om de ventilatiemonitor te verbeteren is een nieuwe methode ontwikkeld en uitgetest. Deze nieuwe methode gaat uit
van de gekoppelde energie- en vochtbalans voor de kas. De balansen zijn nu in tegenstelling tot de eerste ventilatiemonitor statisch verondersteld. De reden hiervoor is dat de voor de oorspronkelijke ventilatiemonitor gebruikte
methode gebaseerd op een dynamische balans, zich niet zo eenvoudig liet vertalen naar twee dynamische balansen.
Mogelijk is dit echter wel, maar voor dit onderzoek voerde dit te ver. De nieuwe methode heeft als extra voordeel
dat ook direct de verdamping van het gewas wordt bepaald. Voor de nieuwe methode geldt ook dat alle energiestromen in de balans opgenomen moeten worden en dat de correcte parameters voor de kas moeten worden
gebruikt voor een nauwkeurige bepaling van het ventilatievoud.
Uit het onderzoek is gebleken dat vooral in de koude maanden de tuinders behoefte hebben aan inzicht in het ventilatievoud. Omdat het buiten dan behoorlijk koud kan zijn, wil men niet te forse ventilatie, omdat dat tot een kouval in
de kas leidt. Toch kan de zon in bijvoorbeeld februari al behoorlijk fel zijn en men moet wat van de zonnewarmte
afluchten. Het gaat in deze gevallen om kleine ventilatievouden. De beide gebruikte ventilatiemonitoren bleken nog
niet altijd nauwkeurig genoeg om deze kleine ventilatievouden te bepalen. De beide monitoren moeten hiervoor beter
getuned worden. Een andere oplossing voor de kleine ventilatievouden, waar in deze situatie ook kleine raamstanden
bij horen is het gebruikt van rekenmodellen, zoals van (Jong, 1990) of nog simpelere modellen, die werken voor
kleine raamstanden redelijk. Voor dit probleem zou ook kunnen worden gekeken naar de huidige ventilatieregeling,
zou deze niet nauwkeuriger kunnen. In de ochtend komt het veel voor dat er zowel wordt geventileerd als ook wordt
gestookt. Om deze situatie inzichtelijk te maken voor tuinders, zou het energieverlies door ventilatie moeten worden
afgezet tegen de door de verwarming geleverde energie.
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Voor beide ventilatiemonitoren is de gevoeligheid van enkele kasspecifieke parameters, zoals de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen, lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde van het dek, op de bepaling van
het ventilatievoud uitgezocht. De monitors zijn het gevoeligst voor afwijkingen in de parameters bij een kleine ventilatievoud. Op dagbasis zijn beide monitoren robuust voor kleine variaties in de kasparameters.
Als de ventilatiemonitor nauwkeurig genoeg gemaakt kan worden, is het een zeer eenvoudig te implementeren tool
in de klimaatcomputer. De verbeterde ventilatiemonitor is zelfs zeer eenvoudig te implementeren. Wel moet er nader
aandacht worden besteed aan de relatie energieverlies door ventilatie en de reden van ventileren (op temperatuur,
op vocht, op luchtbeweging) en of er tijdens het ventileren al dan niet wordt gestookt.
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1

Inleiding

Natuurlijke ventilatie is één van de grootheden waarmee luchtvochtigheid en de temperatuur in Nederlandse kassen
worden gereguleerd. Daarmee is het ook een belangrijke oorzaak van een onomkeerbaar verlies van voelbare en
latente warmte en koolzuurgas uit de kas. In de praktijk is er een groeiende vraag naar het inzichtelijk maken van
energie- en vochtstromen in de kas om beter grip te krijgen in de kasklimaatregeling. Het probleem is dat voor een
specifieke kas de ventilatie-uitwisseling met de buitenlucht nog maar moeilijk op praktijkschaal kan worden gekwantificeerd. De ventilatie van kassen kan met modellen worden beschreven, waarin het ventilatievoud als functie van
een groot aantal factoren zoals kastype, raamtype, windrichting en -snelheid buiten de kas en het verschil tussen
binnen- en buitentemperatuur is gekwantificeerd (Jong, 1990). Dit model is echter niet één generieke ventilatiemodel
dat voor alle kassen geldt, maar hierin blijven enkele kasspecifieke parameters over. Deze worden veroorzaakt
doordat voor elke kas de grootte, de ligging en de omgeving verschillend zijn en daardoor het windveld anders op
de kas inwerkt. Ook krijgt men te maken met het feit dat de windmetingen in de praktijk niet altijd even nauwkeurig
zullen zijn, omdat de kas de metingen beïnvloedt.
In een eerder project 'On-line schatting van het ventilatievoud van kassen' is daarom een methode bedacht om
slechts met behulp van al aanwezige gemeten kasklimaatdata en de gemeten buitentemperatuur het ventilatievoud
van tuinbouwkassen te bepalen. De methode is toen bij 1 tuinder uitgeprobeerd.
Tuinders hebben daarop aangegeven, dat de nieuwe methode voor het bepalen van ventilatievoud potentie heeft,
maar voordat deze op de markt gebracht kan worden, een aantal zaken nader onderzocht moeten worden. Tuinders
vinden betrouwbaarheid van de uitkomsten van de ventilatiemonitor essentieel en er dient aandacht te worden
besteed aan hoe dit instrument te gebruiken en hoe dit instrument in te zetten in een groter geheel.
In het huidige onderzoek is deze methode, ook wel de ventilatiemonitor genoemd, daarom getest bij 7 (later 6)
tuinders van vruchtgroenten. Er is gestreefd naar tuinders van verschillende bedrijfsgrootte, verschillende vruchtgroenten en klimaatcomputers van verschillende leveranciers.
Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkelde ventilatiemonitor een stap dichter naar de praktijk te brengen, door
deze te testen in eerder genoemd praktijknetwerk en de opgedane ervaringen breed uit te dragen naar de sector en
het bedrijfsleven. Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:
1. Het project levert een methodiek (hulpmiddel voor de tuinder) op waarmee het ventilatievoud van kassen, tijdens
de teelt continue door de klimaatcomputer kan worden geschat uit beschikbare metingen van binnen- en buitenklimaat. Dit resulteert in één getal voor het ventilatievoud, op een tijdschaal van 1/2 tot 1 uur. Afhankelijk van de
responstijd van het klimaat- en gewasgroeiproces kunnen schattingen ook sneller worden geproduceerd (bijvoorbeeld eens per 15 minuten). De rekenkracht van de huidige computers vormt daarvoor geen belemmering.
2. De methode geeft on-line de verliezen aan warmte en CO2 en de afvoer van vocht als gevolg van ventilatie weer,
zowel grafisch als de actuele waarde.
3. De methode is op eenvoudige wijze in de klimaatcomputer (in software) te implementeren.
4. Vastgesteld zal worden welke kasgebonden parameters door de tuinder moeten worden opgegeven voor
succesvolle schatting van het ventilatievoud.
5. De nauwkeurigheid van de bepaalde ventilatievoud wordt gerelateerd aan de nauwkeurigheid van de gemeten
klimaatgrootheden.
6. In overleg met de deelnemende tuinders, wordt bepaald op welke wijze de schattingen het beste aan de tuinder
kunnen worden gepresenteerd.
7. Er wordt een relatie gelegd tussen het geschatte ventilatievoud en door de tuinders ingestelde grootheden,
zoals bijvoorbeeld minimum buistemperatuur, minimum raamstand en CO2-dosering.
8. Project geeft inzicht in of tuinders ventilatiemonitor in teeltstrategie kunnen en willen gebruiken en hoe tuinders
de ventilatiemonitor in de praktijk moeten gebruiken.
9. Ventilatiemonitor draagt bij tot optimalisatie van het teeltsysteem.
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In de volgende hoofdstukken wordt het onderzoek beschreven en uiteengezet hoe aan de doelstellingen is voldaan.
x In hoofdstuk 2 wordt het praktijknetwerk beschreven, wordt de technische uitvoering van het on-line monitoring
uiteengezet, wordt de ventilatiemonitor uitgelegd en wordt ingegaan op verbeteringen van de ventilatiemonitor,
die gemaakt zijn in het kader van dit onderzoek.
x In hoofdstuk 3 wordt de ventilatiemonitor bekeken vanuit het oogpunt van de tuinbouwvoorlichting.
x In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de ventilatiemonitor in de praktijk besproken. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de in de praktijk ondervonden problemen en de op grond daarvan aangebrachte verbeteringen.
Ook wordt het gebruik besproken.
x In hoofdstuk 5 staan de conclusies van dit onderzoek vermeld.
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2

Praktijknetwerk

2.1

Deelnemende bedrijven

De ventilatiemonitor is getest bij 7 bedrijven. De bedrijven zijn zo uitgezocht dat er klimaatcomputers van verschillende toeleveranciers aanwezig zijn. Alle tuinders hebben een Venlokas en het netwerk bestond uit de volgende
gewassen:
1. Een 1.5 ha komkommerteler in Heerde, midden Nederland. De teler heeft dakberegening en heeft een energiescherm, dat ook als schaduwscherm wordt gebruikt.
2. Een 2.1 ha komkommerteler in Bruinisse, zuidwest Nederland. In de herfst verbouwt deze teler tomaten.
De teler gebruikt dakberegening.
3. Een 2 ha tomatenteler in Sexbierum in het noordwesten van Nederland.
4. Een 5 ha tomatenteler in Bleiswijk in het westen van Nederland.
5. Een 20 ha paprikateler in Harmelen, midden Nederland. Er is dakberegening.
6. Een 1.5 ha paprikateler in Den Hoorn in het westen van Nederland. Deze teler is halverwege uit het project
gestapt in verband met sloop en nieuwbouw.
7. Improvement Centrum Bleiswijk. Dit is een 1 ha commerciële onderzoeksstation met 10 afdelingen. Voor het
project is 1 afdeling gebruikt.
Telers 1,2, 3 en 7 hebben een Priva klimaatcomputer, teler 5 en 6 een Hortimax klimaatcomputer en teler 4 een
Hoogendoorn computer.

2.2

Technische uitvoering

In de kas wordt het klimaat gemeten met de standaard klimaatmeetbox van de tuinder. De weersomstandigheden
buiten de kas worden gemeten met het weerstation van de tuinder. Om de vochtstroom en het CO2-verliies te kunnen
berekenen zijn bij de tuinders, voor zover niet aanwezig, een buiten RV-sensor en een buiten CO2-sensor door hun
leverancier geplaatst. Alle klimaatgegevens, ook van de bijgeplaatste sensoren worden door de klimaatcomputer
geregistreerd. Deze signalen worden samen met bepaalde stuursignalen zoals buistemperatuur en raamopeningen
verzonden naar een Desktop PC, waarop de benodigde berekeningen voor de ventilatiemonitor worden uitgevoerd.
Deze desktop kan bij de tuinder staan of op een andere plaats, bijvoorbeeld bij Wageningen UR Glastuinbouw. Dit is
afhankelijk van de gebruikte online interface tussen de teler en Wageningen UR Glastuinbouw.
Voor die telers, die een Priva klimaatcomputer (Integro) hebben is de configuratie als in Figuur 1.1.
De data worden uit de klimaatcomputer gelezen door middel van een klein software pakket, de zogenaamde Privalogger. Dit pakket kan draaien op een willekeurige Desktop PC in het netwerk van de tuinder. De Priva logger geeft
deze data door aan de desktop bij de tuinder waarop de berekeningen voor de monitor worden uitgevoerd. Deze
desktop heeft een remote verbinding met de desktops van de onderzoekers in Wageningen, via het programma
LogMeIn (www.logemein.com).
De ventilatiemonitor is geschreven in C# (www.microsoft.com). Het algoritme in de monitor, dat on-line de ventilatievoud berekent is geschreven in Matlab® (www.mathworks.com) en gecompileerd met behulp van de Matlab Compiler
naar een dll, die in C# aangeroepen kan worden. De gebruikte klimaatdata en de uitkomsten van de ventilatieberekeningen worden op de desktop computer bij de tuinder in een database, gebouwd met behulp van MySQL
(www.mysql.com), opgeslagen.
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Priva logger

Kasklimaat

Desktop PC
Wageningen
Priva
Integro

Weerstation

Figuur 1.1.

Technische infrastructuur Priva-telers.

Op de desktop bij de tuinder, wordt de monitor weergegeven zoals in Figuur 1.2.

Figuur 1.2.

De ventilatiemonitor zoals getoond aan de tuinder.

Ventilatieen
transpiratiemonitor,
desktop PC
teler

9
Het scherm is gemaakt met behulp van de softwarebibliotheek Zedgraph (www.zedgraph.com). In het scherm wordt
in principe altijd de laatste 24 uur weergegeven. Echter de tuinder kan ook meerdere dagen tegelijk weergeven, tot
maximaal 7 en hij kan ook terugkijken naar een willekeurige datum, zie Figuur 1.3.

Figuur 1.3.

Ventilatie monitor voor meerdere dagen.

De tuinder kan ook switchen tussen verschillende afdelingen (secties). In het bovenste figuur van het scherm wordt
het ventilatievoud weergegeven, samen met de raamopeningen aan de luwe en wind zijde. In het middelste figuur
worden de kastemperatuur, de buitentemperatuur, de windsnelheid en de straling weergegeven. In het onderste
figuur zijn het energieverlies en CO2-verlies als gevolg van ventilatie en de vochtafvoer weergegeven.
Het tabblad 'Service' is niet bedoeld voor de tuinder, maar voor de software ontwikkelaars. Het tabblad
'Transpiration' laat de verdamping van het gewas zien, dit wordt gebruikt in het project 'On-line monitoring van de
transpiratie en fotosynthese: de praktijk'. De desktop computer bij de tuinder is via internet verbonden met verschillende desktop computers bij Wageningen UR Glastuinbouw. Met gebruikmaking van het programma LogMeIn
(www.logemein.com) hebben de onderzoekers toegang tot de desktopcomputers bij de tuinders. Voor onderzoeksdoeleinden is een centrale database, gebouwd met behulp van MySQL (www.mysql.com), die de een soortgelijke
grafische interface heeft als de ventilatiemonitor van de telers, zie Figuur 1.4.
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Figuur 1.4.

Het eerste scherm van de database.

De centrale database wordt iedere week bijgewerkt, door het werkstation (PC) van de tuinder te koppelen aan de
database en de data van de tuinder naar de database te transporteren. De grafische interface van de database heeft
meerdere schermen. In de database heeft men direct toegang to meerdere schermen, zoals verdamping, model en
custom graph. Het eerste tabblad 'Ventilation' van de database ziet er ongeveer hetzelfde uit als het tabblad
'Ventilation', dat de tuinder ziet. Het tabblad 'Model' maakt het mogelijk om de resultaten van de ventilatie monitor te
vergelijken met een rekenmodel (De Jong, 1990), zie Figuur 1.5.

11

Figuur 1.5.

Het tabblad 'Model' van de database.

Het tabblad 'Custom Graph' kan gebruikt worden om data te tonen, die niet in de standaard schermen worden
weergegeven. In Figuur 1.6. is een voorbeeld gegeven van een teler met dakberegening.

Figuur 1.6.

Het tabblad 'Custom Graph' van de database.
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Vanuit het tabblad 'Service' kan een onderzoeker data van iedere teler exporteren voor verdere berekeningen.
Bij de telers met een Hortimax klimaatcomputer is er een soortgelijke configuratie gemaakt als boven, met dit
verschil dat de communicatie tussen de klimaatcomputer en de PC bij de tuinder waarop de ventilatiemonitor draait
gebeurt met het softwarepakket Klimlink. De verbinding tussen de PC bij de tuinder en de PC van de onderzoeker
gebeurt bij 1 tuinder met het programma LogMeIn en bij de andere tuinder via een beveiligde (VPN)-verbinding en
gebruik van het remote control software Radmin (www.radmin.com).
Bij de teler met een Hoogendoorn computer tenslotte is gekozen voor het LetsGrow concept. De computer waarop
de ventilatiemonitor wordt uitgerekend staat in Wageningen. Deze computer haalt de klimaatdata op via de webservice van LetsGrow (www.letsgrow.com) en de berekende ventilatievoud wordt ook teruggezet in de database van
LetsGrow. De tuinder heeft dan via zijn eigen versie van Letsgrow on-line toegang tot de berekende ventilatievoud,
zie Figuur 1.7.

Figuur 1.7.

Het scherm in LetsGrow van de ventilatiemonitor.
Groen: ventilatiemonitor, Roze: ventilatie volgens model De Jong, Blauw en Rood: raamstanden,
Geel: windsnelheid.

Het voordeel van LetsGrow is dat de tuinder zelf zijn grafiek kan samenstellen en dat er geen extra PC bij de teler
hoeft worden geplaatst. Een nadeel is dat er altijd een continue internetverbinding tussen teler en LetsGrow nodig is.

2.3

De ventilatiemonitor

De ventilatiemonitor is beschreven in (Henten et al., 2006, Medema & Bontsema, 2007, 2008, Arkesteijn et al.,
2005). Een meer theoretische beschrijving is te vinden in (Bontsema et al., 2006, Bontsema et al., 2005). De ventilatiemonitor is gebaseerd op een geaggregeerde dynamische energiebalans voor de kastemperatuur (Henten,
1994).
Die ventilatiemonitor berust op de energiebalans van de kas. De balans is weergegeven in Figuur 1.8.
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Energieopslag
Verlies door dek
Verlies door ventilatie

Straling
Verwarming

.

Figuur 1.8.

De energiebalans van een kas.

De energiebalans kan worden weergegeven als een weegschaal. Links op de weegschaal staat de toegevoerde
warmte aan de kas, namelijk de instraling van de zon en de warmte van de verwarmingsbuizen. Rechts op de
weegschaal staat de afgevoerde warmte, samen met de energieopslag in de kas. De afgevoerde warmte bestaat uit
warmteverlies door het dek en warmte verlies door de ramen als gevolg van ventilatie. De energieopslag is het
verschil tussen toegevoerde en afgevoerde warmte en bepaalt de stijging of daling van de temperatuur in de kas.
Natuurkundig gesproken is de weegschaal altijd in balans. Hiervan wordt in de berekening van het ventilatievoud
gebruik gemaakt. Op papier kan ook de energiebalans opgeschreven worden, maar zoals eerder gezegd is de
ventilatie en dus ook het warmteverlies door ventilatie niet eenvoudig te bepalen. Omdat we de ventilatie niet kennen
krijgen we dus de situatie als weergegeven in Figuur 1.9. De balans lijkt uit evenwicht.

Straling
Verwarming

Figuur 1.9.

Energieopslag
Verlies door dek

?

Energiebalans uit evenwicht door onbekende ventilatievoud.

Door nu op ieder tijdstip net zolang het onbekende ventilatieverlies te corrigeren tot de weegschaal weer in evenwicht is, is dit verlies dus te berekenen. Met behulp van een techniek uit de meet- en regeltechniek kan dit proces
volledig geautomatiseerd worden.
Nu het warmteverlies als gevolg van ventilatie bekend is, kan ook de ventilatieflux berekend worden. De ventilatieflux
is de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid door de ramen wordt uitgewisseld met de omgeving. De in de tuinbouw
gangbaardere term ventilatievoud, het aantal malen per uur dat de lucht in de kas ververst wordt, is eenvoudig uit
deze ventilatieflux te bepalen.
Uit de geautomatiseerde balans volgt het warmteverlies als gevolg van ventilatie. Dit warmteverlies is evenredig met
het product van ventilatieflux en verschil tussen binnen- en buitentemperatuur. Omdat dit laatste bij iedere tuinder
gemeten wordt, kan uit het warmteverlies door ventilatie, de ventilatieflux bepaald worden. Dit gebeurt natuurlijk
volledig automatisch.
Deze ventilatiemonitor gebruikt alleen klimaatgegevens, zoals die nu al bij iedere tuinder door de klimaatcomputer
worden gemeten. Daarnaast is door de constructie ook het warmteverlies door ventilatie bekend.
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De energiebalans, die als basis dient voor de ventilatiemonitor is eenvoudig aan te passen aan verschillende situaties. Bijvoorbeeld als verwarming van een kas gebeurt door middel van verwarmingsbuizen, dan is de geleverde
energie evenredig aan het verschil tussen de buistemperatuur en de kastemperatuur, terwijl bij kassen uitgerust met
heteluchtkachels, bijvoorbeeld in de teelt van sla, de geleverde energie eenvoudig afgeleid worden uit het aan/uit
signaal van de kachels. Als er dakberegening wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij beide komkommertelers in dit
netwerk, kan de energietransmissie door het dek eenvoudig worden aangepast, wat ook het geval is als er energieschermen worden gebruikt. In het geval dat schaduwschermen worden gebruikt, kan de lichttransmissie zoals
gebruikt in de energiebalans eenvoudig worden aangepast. Voor de ventilatiemonitor, zoals gebruikt in het netwerk,
is de aanpassing voor de schermen wel gemaakt, voor de dakberegening niet.
Gedurende de periode dat de ventilatiemonitor gedraaid heeft, bleek dat de uitkomst van de monitor, niet altijd
realistisch was. Dit heeft een aantal oorzaken (zie ook hoofdstuk 4), bijvoorbeeld het verwaarlozen van de invloed
van de bodem op de energiebalans, het verwaarlozen van energiebronnen, zoals de groeibuizen en het niet altijd de
correcte parameters van de kas gebruiken. Echter er zijn ook een tweetal fundamentelere oorzaken aan te wijzen. In
de gebruikte energie balans, zoals weergegeven in Figuur 1.8 is de bijdrage door de straling een constante maal die
straling, dit is die fractie van de straling, die niet voor de verdamping wordt gebruikt. Echter deze fractie is niet
constant gedurende de dag, maar hangt af van de verdamping van het gewas. Een tweede fundamenteel probleem
voor het bepalen van het ventilatievoud is dat deze in de gebruikte energiebalans ongedefinieerd is als de kastemperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur. Deze situatie komt veelvuldig voor. Echter er kan wel ventilatie zijn, er
wordt dan geen energie uitgewisseld tussen binnen en buiten, maar er kan nog steeds wel vochtafvoer plaatsvinden.
Gedurende het project is daarom een nieuwe ventilatiemonitor ontwikkeld, gebaseerd op een energiebalans, samen
met een vochtbalans (Rispens, 2009). Er is in dit geval voor gekozen voor statische balansen, omdat het anders te
veel fundamenteel onderzoekstijd zou kosten. Ten opzichte van Figuur 1.8 is het verschil dat de opslagterm wordt
verwaarloosd. In de energiebalans wordt de stralingsterm (een constante fractie van de binnenkomende straling)
vervangen door het verschil tussen de binnenkomende straling min de voor de verdamping gebruikte warmte. In
zowel de energiebalans als in de vochtbalans komen dan twee onbekenden voor, namelijk het ventilatievoud en de
verdamping. De nieuwe methode is dus niets meer dan het oplossen van twee vergelijkingen met twee onbekenden.
Het blijkt dat het probleem dat je geen ventilatievoud kunt uitrekenen als het temperatuurverschil tussen binnen en
buiten dan opgelost is, omdat het vochtverschil tussen binnen en buiten in het algemeen niet nul is, behalve bij de
teelt van sla.
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3

Ventileren volgens de voorlichter

3.1

Ventilatie

Ventilatie is een vorm van klimaatbeheersing die in de glastuinbouw misschien wel het vaakst toegepast wordt. Toch
is het een methode, waarvan de directe gevolgen niet meetbaar zijn, terwijl het een grote indirecte invloed heeft op
diverse factoren die het kasklimaat bepalen. Het kasklimaat is dan de toestand van de lucht in de tuinbouwkas. Deze
lucht kent een aantal eigenschappen, nl.:
x temperatuur;
x concentratie van gassen (o.a. CO2, NO, NO2, C2H4, etc.);
x concentratie van dampen (H2O).
Samen met licht (fotonenflux op de plant) heeft de kaslucht een grote invloed op de plant. Want het is toch de
toestand van de plant die bepaalt of een plant optimaal kan functioneren.
Hoewel de toestand van de plant bepalend is voor een goede groei en productie van het gewas, is het in de hedendaagse glastuinbouw toch meestal de toestand van de kaslucht wat gebruikt wordt als leidraad voor het creëren van
de optimale gewastoestand. Het is dus nog steeds regelen van het kasklimaat, hoewel er steeds meer ondersteuning komt van plantsensoren. De meest gebruikte is natuurlijk de infrarood-planttemperatuurmeter, welke op vele
bedrijven al gemeengoed geworden is.
Omdat de toestand van de kaslucht het eenvoudigst en het nauwkeurigst te meten is en omdat het kasklimaat zo'n
grote invloed heeft op het gewas, blijft het natuurlijk een bruikbare methode. De kas is echter geen ruimte die volledig afgeschermd is van de buitenwereld. Er is continu warmte-uitwisseling via convectie met de buitenlucht en
(gelukkig) komt er ook veel instraling in de kas van de zon. Dit heeft allemaal grote invloed op de toestand van de
lucht in de kas. Maar niet alleen factoren van buiten beïnvloeden het kasklimaat, ook het gewas heeft een grote
invloed op het kasklimaat. Tenslotte heeft verwarming en CO2-dosering invloed op het kasklimaat.

3.2

Principe ventilatie

Ventilatie is een goedkope methode om het kasklimaat te beïnvloeden. Door kaslucht te vervangen door buitenlucht,
zal het nieuwe kasklimaat een mengvorm worden van het oude kasklimaat en het buitenklimaat. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van vele factoren, zoals:
x raamopening;
x windsnelheid;
x temperatuurverschil binnen-buiten;
x vochtverschil binnen-buiten;
x raamoriëntatie t.o.v. windrichting.
Ventilatie blijft echter een vrij grove methode om het kasklimaat te regelen. Alle facetten die het kasklimaat vormen
worden namelijk beïnvloed, terwijl vaak maar een eigenschap van de kaslucht niet voldoet aan de gestelde wensen.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld het ontstaan van een te hoge kastemperatuur door instraling van de zon. Door
ventilatie wordt warme kaslucht vervangen door koudere buitenlucht en daalt de kasluchttemperatuur. Maar door
CO2-dosering had de kaslucht een hogere concentratie CO2 dan de buitenlucht. Door ventilatie daalt nu dus ook de
CO2-concentratie in de kas, terwijl uit het oogpunt van fotosynthese juist een hogere CO2-concentratie gewenst is.
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3.3

Ventilatiemonitor

Zo vraagt ventileren altijd een belangrijke afweging. Doordat verschillende parameters tegelijkertijd beïnvloed worden
moet goed afgewogen worden in hoeverre er geventileerd moet worden of dat er ook andere maatregelen getroffen
kunnen worden.
Het is daarbij belangrijk om ventilatie beter in beeld te krijgen en de stromen van energie-, vocht- en CO2-uitwisseling
gekwantificeerd te krijgen. Harde sensoren bestaan hier niet voor of zijn niet direct toepasbaar, daarom kan een
softsensor als de 'ventilatiemonitor' hier extra inzicht in verschaffen.
Vooral het 'activeren' van het gewas met een minimum buis of een minimum raamstand kost veel energie. Een ventilatiemonitor kan hierbij inzichtelijk maken wat het effect is op met name de energie- en vochtstromen.

3.4

Fouten in ventilatieregeling

Een optimale ventilatie betekent dat de buitenlucht die de kas in stroomt in no-time volledig vermengd is met de
kaslucht. De luchtstroming is echter lang niet altijd zo ideaal dat er direct vermenging plaatsvindt. De snelheid
waarmee vermenging optreedt is afhankelijk van diverse factoren. Een belangrijke factor hierin is de stroomsnelheid
van de lucht. De menging van luchtstromen is onzichtbaar, in tegenstelling tot de menging van deze waterstromen in
Brazilië, waar de Rio Negro en de Amazone samenvoegen en de 'Encontra das Aguas' wordt genoemd. Het duurt
vele kilometers voordat een volledige menging een feit is (zie Figuur 3.1).

Figuur 3.1.

'Encontra das Aguas'. Foto: www.cifft.tripod.com.

Iedereen kent het verschijnsel van kouval bij het openen van het scherm. Als het scherm 's ochtends vroeg geopend
wordt valt de koude lucht van boven het scherm door de schermkier naar beneden. Tegelijkertijd stroomt warmere
kaslucht naar de ruimte boven het scherm. De omvang van de koude luchtstroom met een neerwaartse beweging is
afhankelijk van de kiergrootte en het temperatuurverschil tussen de kaslucht en de temperatuur boven het scherm.
Een kleine kier zorgt er voor dat de koude lucht langzaam naar beneden zakt. Belangrijk daarbij is wel dat die
luchtstroom geïntegreerd is met de kaslucht, voordat deze de kop van de planten bereikt. Een grote kier zorgt voor
een snellere vermenging, maar ook voor een grotere hoeveelheid koude lucht, welke de gehele kaslucht zal laten
dalen in temperatuur.

17
In onderstaande grafiek is een voorbeeld weergegeven van te vroeg het scherm openen.
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Te vroeg scherm openen.

In dit voorbeeld van 'te vroeg scherm openen' wordt omstreeks 10:00 uur het scherm geopend. Van tevoren is er
al een behoorlijke buistemperatuur aanwezig en wat straling, dus de verdamping is al op gang gekomen. Bij het openen van het scherm valt koude lucht naar beneden, wat direct te zien is aan de kastemperatuur en de planttemperatuur. Het feit dat de instraling iets terugzakt verergert dit natuurlijk. Verdamping zal op zo'n moment sterk
afnemen, terwijl de sapstroom en worteldruk al op gang zijn gekomen. Deze situatie kan leiden tot gutterende
plantdelen. Kwaliteitsproblemen liggen op de loer.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij het openen van de luchtramen. De kans is groot dat een raamkier bij een
groot temperatuurverschil tussen kaslucht en buitenlucht er voor zorgt dat de planttemperatuur daalt. Dit in combinatie met een al op gang gekomen sapstroom van de wortels naar de bladeren kan grote kwaliteitsproblemen
veroorzaken. Hierbij wordt het belang van een stabiele ventilatieregeling onderschreven.
Bij veel vruchtgroentegewassen is het gebruikelijk om op het eind van een zonnige dag nog even te 'vocht te
sparen'. De ramen worden geknepen, waardoor vochtgehalte, temperatuur en CO2-concentratie oplopen. Hierdoor
kan de plant het laatste restje licht van de dag nog effectief gebruiken. Vaak wordt daarna vrij snel afgelucht om de
temperatuur van de kaslucht vrij snel te laten dalen. De warmer blijvende vruchten trekken dan relatief meer assimilaten naar zich toe dan de sneller afkoelende andere plantendelen. Dit snel afluchten brengt echter ook risico's met
zich mee, bijvoorbeeld als het 'vochtsparen' iets te ver doorgevoerd wordt. De verdamping van het gewas neemt
dan namelijk te ver af en de sapstroom wordt minimaal. Het agressief ventileren veroorzaakt weer een behoorlijk
dampdrukverschil tussen plant en kaslucht. Het gevaar bestaat dat de vochttoevoer vanuit de wortels te traag op
gang komt en vocht wordt onttrokken uit bloemen en jonge vruchten. Het mag duidelijk zijn dat dit ten koste gaat
van productie en kwaliteit.
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In onderstaande grafiek wordt hiervan een voorbeeld gegeven.

Figuur 3.3.

Vochtsparen.

In dit voorbeeld van 'vochtsparen' worden vanaf 16:00 uur de ramen aan de windzijde (groen) en luwzijde (blauw)
geknepen. Het gevolg is dat de relatieve luchtvochtigheid (rood) stijgt en de ventilatie (oranje) daalt. Omstreeks
17:30 uur worden de ramen weer snel geopend en stijgt de ventilatie en daalt de relatieve luchtvochtigheid.
Verdamping van de plant zal fors toenemen, terwijl deze even daarvoor geminimaliseerd was. Hierbij bestaat het
risico dat vocht onttrokken word aan bloemen en vruchten.
Er bestaat ook een belangrijke relatie tussen efficiënt CO2 doseren en ventilatie. In onderstaande tabel zijn een aantal
voorbeeldberekeningen gemaakt, waar het effect van CO2 doseren in relatie tot ventilatie zijn weergegeven. De
'ventilatiemonitor' in combinatie met een plantmodel kan voor belangrijke informatie zorgen, waarop beslissingen
genomen kunnen worden.

Tabel 3.1.

Voorbeeldberekening van relatie tussen ventilatie en effectiviteit CO2-dosering.
Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Ventilatie
CO2-dosering
CO2-concentratie

80 m³/m²/uur
16 gram/m²/uur
400 ppm

60 m³/m²/uur
16 gram/m²/u
430 ppm

CO2-opname

5,0 gram/m²/uur

5,2 gram/m²/u

extra CO2-dosering
CO2-concentratie

4 gram/m²/uur
430 ppm

4
gram/m²/u
470 ppm

CO2-opname

5,2 gram/m²/uur

5,45 gram/m²/u
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In Tabel 3.1. is te zien dat in voorbeeld 2 een hogere CO2-concentratie bereikt wordt met het doseren van CO2 dan
in voorbeeld 1. Oorzaak hiervan is de lagere ventilatie in voorbeeld 2, want de hoeveelheid CO2 die gedoseerd wordt
is immers gelijk. Als in beide situaties extra CO2 gedoseerd wordt leidt dit in voorbeeld 2 tot een hoger rendement
dan in voorbeeld 1. Het is dus van belang om te weten welke efficiëntie te verwachten is van elke gram CO2 die in de
kas gedoseerd wordt.

3.5

Lokale variaties

In de kasklimaatregeling gaat men er van uit dat de kaslucht homogeen is. Om de kaslucht homogeen te maken
moet er in alle plaatsen in de kas een gelijke luchtstroming zijn om een goede menging te krijgen. Lucht kiest echter
ook de weg van de minste weerstand, daardoor heb je tussen een gewas over het algemeen minder luchtstroming
dan in de open ruimte boven of onder het gewas. De luchtstroming kan zelfs versterkt worden door verwarmingsbuizen die zorgen voor een stijgende luchtstroom in de werkpaden. In een bladerenpakket is dus minder luchtstroming dan in de open ruimte. Het klimaat in dat bladerenpakket is dan ook heel anders dan in de ruimte met meer
luchtstroming.
Dit microklimaat heeft grote invloed op bijvoorbeeld verdamping van de plant. De ventilatie boven in de kas is dus
niet gelijk aan de ventilatie tussen het gewas. Dit is een belangrijk aandachtspunt als men het gewas wil gaan 'activeren'. Vaak wordt de kleinere luchtbeweging tussen het gewas beschouwd als een nadeel, toch kan er ook positief
tegen aan gekeken worden. Als men kijkt naar CO2-dosering is bekend dat CO2 gemakkelijk verdeeld wordt in de
kas. De belangrijkste verdeler is echter luchtstroming, dus door CO2 te doseren op een plek met de minste luchtstroming (en natuurlijk op de plek waar CO2 opgenomen wordt) kan men er voor zorgen dat de CO2 iets minder snel
naar buiten verdwijnt.
Een laatste aspect van ventileren is nog het afvoeren van te hoge concentraties van ongewenste gassen. In een
winterperiode met weinig luchtuitwisseling tussen binnen en buiten kan de concentratie van NOx of etheen in de kas
oplopen, vooral bij rookgassen met een twijfelachtige kwaliteit. Af en toe voorzichtig ventileren kan er voor zorgen
dat de luchtkwaliteit fors verbetert.

3.6

Toekomst

Ook in de toekomst blijft ventilatie een belangrijk instrument om het kasklimaat te conditioneren. Wellicht gebeurt
dat niet alleen maar met de alom bekende luchtramen, maar nemen luchtbehandelingskasten en luchtslurven een
prominente plaats in. Het blijft echter nog steeds een vorm van ventilatie, het verplaatsen van lucht.
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4

Resultaten

4.1

De ventilatiemonitor, vergelijking met een
rekenmodel

In (Jong, 1990) is een rekenmodel voor het berekenen van de ventilatievoud afgeleid. Dit model is afgeleid uit
fysische principes in combinatie met het bepalen van parameters uit metingen. Het rekenmodel hangt af van de
raamconfiguraties, raamstanden, windrichting en windsnelheid. In een vorig onderzoek (Henten et al., 2006) heeft
TNO aangegeven dat de metingen voor windsnelheid en windrichting in de tuinbouwpraktijk niet altijd even nauwkeurig zullen zijn. In het onderzoek wordt het rekenmodel gebruikt om te kijken of de ventilatiemonitor realistische
waarden geeft. Uit de vergelijking kan echter niet worden gezegd welke methode het correcte antwoord geeft. In
deze sectie zullen voor een aantal situaties de ventilatiemonitor en het rekenmodel met elkaar worden vergeleken.
In onderstaand figuur wordt de uitkomst van de ventilatiemonitor vergeleken met de uitkomst van het rekenmodel
van De Jong (Jong, 1990).

Figuur 4.1.

Vergelijking van de ventilatiemonitor met het model van De Jong.
: Ventilatievoud volgens de monitor, : Ventilatievoud volgens model van De Jong.

Beide berekeningen komen goed overeen. Duidelijk is te zien dat de ventilatiemonitor vooral 's nachts een lage
waarde geeft. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door of niet meenemen van een energiestroom of door het
gebruik van afwijkende parameters van de kas. Verder valt op dat de ventilatiemonitor een iets grilliger lijn geeft;
dit is inherent aan de het gebruik van het unknown input observer concept.
In Figuur 4.2. is een ander voorbeeld gegeven van ook een tomatenteelt. In het figuur zijn ook de raamstanden
opgenomen. Wederom is er een goede overeenkomst.
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Figuur 4.2.

Vergelijking van de ventilatiemonitor met het model van De Jong.
: Ventilatievoud volgens de monitor, : Ventilatievoud volgens model van De Jong.

Het derde voorbeeld is uit een komkommerteelt. Ook hier is de overeenkomst goed, maar waarom op de eerste dag
de ventilatiemonitor een lagere waarde geeft dan het model van De Jong en op de zevende dag precies andersom is
niet duidelijk.

Figuur 4.3.

Vergelijking van de ventilatiemonitor met het model van De Jong.
: Ventilatievoud volgens de monitor, : Ventilatievoud volgens model van De Jong.
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Bij Van Dijk, Harmelen is in twee typen kassen de ventilatiemonitor uitgetest. De eerste kas heeft standaard ramen
aan weerszijden van de nok. De andere kas heeft nokbeluchting. Voor nokbeluchting geldt het model van De Jong
niet.
In Figuur 4.4 is het resultaat van de ventilatiemonitor vergeleken met het model van de Jong. De overeenkomsten
zijn redelijk. De verschillen op de eerste en derde dag wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat het model van
De Jong het ventilatievoud onderschat. De kas is een moderne hoge kas.

Figuur 4.4.

Ventilatievoud Van Dijk Harmelen.
: ventilatiemonitor,  ventilatievoud model De Jong.

In Figuur 4.5 worden het ventilatievoud van de twee typen kas vergeleken.
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Figuur 4.5.

Vergelijking twee afdelingen met verschillende beluchting.
: ventilatievoud gewone kas,  ventilatievoud kas met nokbeluchting.

In principe zou het ventilatievoud in beide kassen hetzelfde zijn. Het berekende ventilatievoud in de kas met normale
beluchting is hier wat hoger, dit komt doordat in de berekening hiervan de buistemperatuur niet helemaal correct
wordt meegenomen.
In het volgende figuur zijn de raamstanden weergegeven. In de kas met nokbeluchting zijn er maar aan één zijde
ramen.
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Figuur 4.6.

De raamstanden van de twee afdelingen met verschillende beluchting.
,  : raamstanden gewone kas (luwe, resp. windzijde) ,  : raamstand kas met nokbeluchting.

Duidelijk is te zien dat de raamstand in de kas met nokbeluchting anders is dan in de gewone kas. Bij nok beluchting
kan worden volstaan met veel kleinere raamstanden, vergelijkbaar met de raamstanden aan de windzijde van een
gewone kas.
In Figuur 4.7 wordt het ventilatievoud volgens de ventilatiemonitor vergeleken met het ventilatievoud volgens het
rekenmodel van (Jong, 1990) bij de teelt van paprika in een vrij standaard kas.
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Figuur 4.7

Vergelijking ventilatievoud.
: ventilatiemonitor,  model De Jong.

De overeenkomst tussen de ventilatiemonitor en de berekening volgens (Jong) is hier zeer goed. In onderstaande
figuur is het energieverlies als gevolg van ventilatie, weergegeven, samen met de RV, globale straling en de buistemperatuur.

Figuur 4.8.

Energieverlies door ventilatie gerelateerd aan RV, straling en buistemperatuur.
: Buis, : Energieverlies door ventilatie , : Straling, : RV.
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Het energieverlies 's nachts wordt veroorzaakt doordat de RV te hoog oploopt en de klimaatcomputer daarom
besluit te gaan ventileren. Overdag is te zien dat alleen de overtollige warmte veroorzaakt door de zon wordt afgelucht. Wel is er 's morgens een periode dat er zowel wordt geventileerd als gestookt. Indien men zou overstappen
op een semigesloten kas zou de in het figuur aangegeven energieverlies (blauwe lijn) de warmte zijn, die men kan
oogsten.

4.2

Verbeterde ventilatiemonitor

Het is gebleken, dat bij kleine raamopeningen en dus een klein ventilatievoud, de ventilatiemonitor niet goed overeenkomt met het ventilatievoud, berekent met het model van De Jong. Een voorbeeld hiervan is gegeven in
Figuur 4.9.

Figuur 4.9.

Ventilatiemonitor bij kleine raamstanden.
: ventilatiemonitor,  model De Jong.

Een ander fenomeen is dat soms de ventilator monitor goed overeenkomt met de berekeningen volgens het model
van De Jong, en soms veel slechter, zie Figuur 4.10.
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Figuur 4.10.

Vergelijking ventilatiemonitor met model De Jong.
: ventilatiemonitor,  model De Jong.

Op dag 1 is de ventilatiemonitor lager, op dag 2 gelijk en op dag 5 hoger. Er moet dus een term in de energiebalans
zijn, die varieert in de tijd. In de balans staat een term, die de fractie van de straling die niet voor de verdamping
wordt gebruikt weergeeft. Deze fractie wordt constant verondersteld. In een verbeterde ventilatiemonitor (Rispens,
2009) is er daarom voor gekozen deze term te vervangen door de totale ingekomen straling in de kas minus de
warmte die voor de verdamping wordt gebruikt. In Figuur 4.11 worden de ventilatiemonitor, de berekening volgens
(Jong, 1990) en de nieuwe methode vergeleken. In plaats van het ventilatievoud is hier de ventilatieflux weergegeven. Als tuinders onderling willen vergelijken kunnen ze hiervoor beter de ventilatieflux gebruiken, deze is niet afhankelijk van de kasconfiguratie, zoals het ventilatievoud.
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Vergelijking ventilatieflux, ventilatiemonitor, nieuwe methode en model De Jong, tomatenteelt.
: nieuwe methode,  model De Jong. : ventilatiemonitor.

Dit geeft een duidelijke verbetering, maar nu lijkt de nieuwe methode de ventilatievoud te overschatten, er is een
term verwaarloosd waar warmte naar toegaat. Daarom is ook nog gekeken naar de opslag van warmte in de
bodem. De bodemtemperatuur werd niet gemeten bij de telers in het praktijknetwerk en is daarom gereconstrueerd.
Het resultaat staat in Figuur 4.12.
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Vergelijking ventilatieflux volgens ventilatiemonitor, nieuwe methode met in achtneming bodemwarmte
en volgend model De Jong.
: nieuwe methode,  model De Jong. : ventilatiemonitor.

30
De overeenkomst tussen de nieuwe methode en het rekenmodel van (Jong, 1990) is nu zeer goed.
In Figuur 4.13 en Figuur 4.14 zijn de globale straling en de warmteabsorptie door de bodem weergegeven. Duidelijk
is dat de bodem 's nachts warmte afgeeft en overdag warmte absorbeert.
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In de ventilatiemonitor is deze warmteabsorptie niet meegenomen en daarom zal de ventilatiemonitor 's nachts de
ventilatieflux onderschatten en zelfs negatief maken en overdag overschatten. Het negatief worden van de ventilatieflux in de berekening betekent dat er ergens warmte vandaan komt wat niet in de balans is verrekend. Het overdag
overschatten is het omgekeerde, er verdwijnt ergens warmte, maar omdat dit niet in de balans is verrekend, wordt
die aan de ventilatie toegerekend.
In het praktijknetwerk waren er enkele tuinders met dakberegening, om de kas te kunnen koelen. Dit is niet meegenomen in de ventilatiemonitor. Ook dan wordt het ventilatievoud overschat, zoals in onderstaand figuur is te zien.

Figuur 4.15.

Effect van dakberegening op nauwkeurigheid ventilatiemonitor.
 : ventilatiemonitor,  : berekening volgens De Jong,  : dakberegening (1 is aan, 0 is uit).
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4.3

Enkele voorbeelden

In onderstaand figuur is een voorbeeld gegeven, waarbij er 's morgens zowel gestookt als wordt geventileerd.

Figuur 4.16.

Vergelijking ventilatie met stookgedrag.
: RV, : ventilatievoud verbeterde methode, : buistemperatuur, : kastemperatuur.

Rond 8 uur 's morgens komt de ventilatie op gang, maar is de minimumbuis nog altijd 50q, om rond 10 uur te dalen
naar ongeveer 40q, pas tegen 12 uur wordt de verwarming uitgezet. Met andere woorden de hele morgen wordt er
zowel gestookt als geventileerd. De tuinder moet zich hier realiseren waarom hij dit doet, want dit kost energie. Er
kunnen natuurlijk legitieme redenen zijn om het te doen, bijvoorbeeld om de warmtebuffer leeg te maken. Hetzelfde
treedt ook in de loop van de avond, de ventilatie begint op hetzelfde moment als de verwarming. In onderstaand
figuur wordt het energieverlies door ventilatie vergeleken met de door de verwarming toegevoerde energie.
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Komkommer, 2 september 2008
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Vergelijking energieverlies door ventilatie met energietoevoer door verwarming.
: energieverlies door ventilatie, : energietoevoer door verwarming.

Duidelijk is te zien dat vanaf ongeveer 8 uur een deel en uiteindelijk alle door de verwarming toegevoerde energie
wordt weggeventileerd, totdat de verwarming uitgaat. Na 9 uur 's avonds wordt ook weer een deel van de toegevoerde energie weggeventileerd.
Een ander voorbeeld is de zogenaamde stralingsafhankelijke ventilatie op een wisselend bewolkte dag.

Figuur 4.18.

Ventileren op een wisselvallige dag.
: kastemperatuur, : raamstand luwe zijde, : straling.
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Uit dit figuur is te zien dat zo nu en dan te laat wordt geventileerd en soms ook te lang, waardoor er nogal een
fluctuatie in temperatuur optreedt. Kijkt men naar de 'gemiddelde' raamstanden, temperatuur en ventilatie, zoals
gebruikt in de ventilatiemonitor, dan krijgt men een veel rustiger beeld, zoals blijkt uit Figuur 4.19.

Figuur 4.19.

Ventileren op een wisselvallige dag.
: kastemperatuur, : raamstand luwe zijde, : ventilatievoud.

Men kan zich afvragen of je niet een veel rustiger raamregeling moet gebruiken, om een gelijkmatiger verloop van
de temperatuur te krijgen.
Het volgende figuur laat een logischer verloop van verwarming en ventilatie zien.
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Figuur 4.20.

Vergelijking ventilatie met stookgedrag.
: buistemperatuur, : ventilatievoud, : kastemperatuur, : RV.

Vanaf 6 uur is het zo dat de ventilatievoud daalt als de buistemperatuur stijgt (energiebesparing) en het
ventilatievoud mag stijgen als de buistemperatuur daalt. Dit wordt ook geïllustreerd door het weergegeven
energieverlies door ventilatie, zoals in onderstaand figuur, derde scherm te zien is.

Figuur 4.21.

Energieverlies door ventilatie.
Derde scherm : energieverlies.
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In de nacht is het energieverlies beperkt. Rond de middag is er meer energieverlies, maar deze energie is afkomstig
van de straling.

4.4

Gevoeligheid van de ventilatiemonitor voor
specifieke kasparameters

In de ventilatiemonitor wordt gebruik gemaakt van een aantal kasspecifieke parameters, zoals de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen, lichtdoorlatendheid van het dek, fractie van het licht dat niet gebruikt
wordt voor de verdamping en de isolatiewaarde van het dek.
In (Snoek, 2009) is de parametergevoeligheid van de ventilatiemonitor gebaseerd op de energiebalans van de kas
onderzocht. Voor 1 specifieke dag (27-08-2008) is voor de tomatenteler in Sexbierum gekeken naar de momentane
gevoeligheid van de ventilatiemonitor voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen, fractie van
het licht niet gebruikt voor de verdamping en de isolatiewaarde van het dek. De ventilatieflux en het energieverlies
door ventilatie op deze dag zijn weergegeven in Figuur 4.22.

Figuur 4.22.

Ventilatieflux (E_Phi, ) en energieverlies (E_trans, ).

Het energieverlies door ventilatie varieert op deze dag van 1.9 tot 30.4 Wm-2. Het gemiddelde energieverlies was
12.5 Wm-2. Variatie van ±15% in de isolatiewaarde van het dek leidt tot een variatie in het energieverlies door ventilatie van 0.5 tot 4 Wm-2. Variatie van ±15% in de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen leidt tot
een variatie in het energieverlies van 1.3 tot 4 Wm-2. Variatie ±15% in de fractie van het binnenkomende zonlicht dat
niet voor de verdamping wordt gebruikt leidt tot een variatie in het energieverlies van 0 tot 5.8 Wm-2.
Op deze dag varieerde de ventilatieflux van 0.0003 tot 0.018 m3s-1m-2 en was de gemiddelde ventilatieflux
0.008 m3s-1m-2. Variatie van ±15% in de isolatiewaarde van het dek leidt tot een constante afwijking in de ventilatieflux van ± 0.0007 m3s-1m-2. Variatie van ±15% in de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen leidt
tot een variatie in de ventilatieflux van 0.0003 tot 0.003 m3s-1m-2. Variatie ±15% in de fractie van het binnenkomende zonlicht dat niet voor de verdamping wordt gebruikt leidt tot een maximale afwijking in de ventilatieflux van
0.002 m3s-1m-2. Hierbij moet opgemerkt worden dat de fouten veroorzaakt door variaties in bepaalde kasparameters
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ten opzichte van het gemiddelde energieverlies en ventilatieflux beperkt zijn, maar dat de relatieve afwijkingen groot
kunnen zijn, omdat het energieverlies en de ventilatieflux op sommige momenten vrij klein kunnen zijn, zoals blijkt uit
Figuur 4.22.
In (Rispens, 2009) is onderzocht wat de parametergevoeligheid is van de nieuwe methode, gebaseerd op gecombineerde energie- en vochtbalansen. De ventilatieflux is weergegeven in Figuur 4.23.
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Ventilatieflux Sexbierum 19-09-2007.

Over 1 dag bekeken is de uitkomst van de nieuwe ventilatiemonitor het gevoeligst voor variaties in de lichtdoorlatendheid van het dek. Intuïtief is dit logisch, wat de globale straling is de belangrijkste factor voor alle processen in
de kas. Vervolgens is de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen de gevoeligste parameter,
gevolgd door de isolatiewaarde van het dek. De gevoeligheidsfactor van de ventilatieflux voor de lichtdoorlatendheid
is -0.83, dit betekent dat 1% verandering in de parameter een afwijking van -0.83% in de gemiddelde ventilatieflux
veroorzaakt. De factor voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt is 0.61% en voor de isolatiewaarde -0.39%. Voor het
energieverlies zijn deze factoren respectievelijk 0.812, 0.52 en -0.34%. Wordt er op een kleinere tijdsschaal
gekeken bijvoorbeeld over 2 uur, dan blijkt bijvoorbeeld (op 19-09-2007) tussen 19.00 en 21.00 uur de ventilatiemonitor het gevoeligst voor variaties in de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen en in ongeveer
gelijke mate voor de isolatiewaarde van het dek. Voor variaties in de lichtdoorlatendheid van het dek is de monitor nu
het minst gevoelig. Intuïtief is dit logisch omdat er nu weinig straling is, de grotere gevoeligheid voor de andere
parameters kan worden verklaard uit het feit dat om dit tijdstip de ventilatievoud gering is en kleine afwijkingen in de
voor de berekening gebruikte energiestromen grote invloed kunnen hebben. De gevoeligheidsfactoren voor de
ventilatieflux zijn 3.64% voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de verwarmingsbuizen, -3.38% voor de isolatiewaarde van het dek en 0.52% voor de lichtdoorlatendheid van het dek. Voor het energieverlies zijn deze factoren nu
2.21, -2.13 en 0.55%. Hieruit blijkt ook dat op een kleinere tijdschaal grotere afwijkingen kunnen ontstaan
Uit bovenstaande waarden is het duidelijk dat het belangrijk is om goede waarden voor de genoemde kasparameters
te gebruiken, deze parameters zijn echter in het algemeen bekend of kunnen eenvoudig worden berekend. Duidelijk
is ook dat beide monitoren moeite hebben om kleine ventilatiefluxen nauwkeurig te bepalen.
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5

Conclusie

In dit rapport worden de ervaringen van het gebruik van een eerder ontwikkelde ventilatiemonitor in de praktijk weergegeven. De ventilatiemonitor is voor dit project uitgetest bij 7 (later 6) tuinders. De test is gedaan bij 2 (later 1)
paprikatelers, 3 tomatentelers en 2 komkommertelers. De bedrijfsgrootte varieerde van 1.5 ha tot 20 ha, uitgezonderd het Improvement Centre. De tuinders gebruikten een klimaatcomputer van respectievelijk Priva, Hoogendoorn
en Hortimax.
Uit de test is gebleken dat de ventilatiemonitor niet in alle gevallen en niet gedurende het hele jaar optimaal resultaat
levert. Op grond van deze ervaring is er gedurende het onderzoek ook nog een andere methode ontwikkeld. Deze
nieuwe methode geeft betere resultaten dan de oorspronkelijke ventilatiemonitor.
De volgende conclusies met betrekking tot het gebruik van de ventilatiemonitor kunnen worden getrokken:
Technisch
1. De ventilatiemonitor werkt technisch naar behoren bij de meeste tuinders. Bij 1 tuinder vaak uitval, maar dit heeft
o.a. te maken met de strenge beveiliging van het computernetwerk van de tuinder.
2. Voor nauwkeurige bepaling van het ventilatievoud met de methode gebruikt in de ventilatiemonitor is het noodzakelijk om alle energiestromen in de kas in kaart te brengen en correct in de energiebalans mee te nemen.
Voorbeelden hiervan zijn warmteabsorptie door de bodem en warmteafvoer door middel van dakberegening.
3. Als de binnen- en buitentemperatuur ongeveer gelijk zijn, dan is het onmogelijk om het ventilatievoud met de
methode van de ventilatiemonitor te bepalen. De methode leidt dan veelal tot grote en onrealistische waarden
van het ventilatievoud. De situatie van gelijke binnen- en buitentemperatuur komt veelvuldig in de praktijk voor.
4. Een nieuwe methode gebruik makend van twee (statische) balansen, namelijk één voor de energie en één voor
het vocht in de kas, geeft betere resultaten dan de huidige ventilatiemonitor.
5. Ook voor de nieuwe methode geldt de gevoeligheid voor ontbrekende energiestromen in de gebruikte energiebalans.
6. Het is belangrijk voor beide methoden om de correcte parameters voor de kas, zoals lichtdoorlatendheid,
isolatiewaarde van het dek, warmteoverdracht van de verwarmingsbuizen te gebruiken.
7. De gevoeligheid van de berekende ventilatieflux voor variaties in de parameters voor de kas, zoals lichtdoorlatendheid, isolatiewaarde van het dek, warmteoverdracht van de verwarmingsbuizen, is op dagbasis gering,
maar kan momentaan groot zijn, vooral bij kleine ventilatiefluxen.
8. Het ideaal zou zijn om de nieuwe, statische methode, om te zetten naar een dynamische methode.
Tuinders
1. Een belangrijke periode waarin tuinders zich met ventilatie bezighouden is in de koude maanden. De ventilatiemonitor faalt in die periode. Het ventilatievoud is daar te klein om een betrouwbare schatting te maken. Een
model zoals van De Jong of nog eenvoudiger zou hiervoor ook geschikt zijn, modellen voor ventilatievoud zijn vrij
nauwkeurig voor kleine raamopeningen. De vraag is of de ventilatieregeling van de klimaatcomputer in deze
gevallen wel goed genoeg is, omdat de tuinder zich in deze periode druk maakt om de ventilatie.
2. Tuinders willen graag een methode, die voor een gegeven ventilatievoud, zegt welke raamstanden nodig zijn.
3. Overdag wordt de ventilatie eigenlijk gedreven door de straling van de zon. De hoeveelheid van de inkomende
straling (is ongeveer 65% van de straling buiten de kas), die wordt weggeventileerd is zo'n 20 -25%.
4. Het komt 's morgens veelvuldig voor de er geventileerd wordt en gestookt. Gedurende enkele uren komt het dan
voor dat een groot deel of alle toegevoerde energie van de verwarming wordt weggeventileerd.
5. In het algemeen zou de tuinder zich moeten kunnen verlaten op de klimaatcomputer. Misschien verbeterde
regeling? Alleen voor het creëren van luchtbeweging is actieve ventilatie van belang.
6. Om tuinders tot een energiezuinig ventilatieregime te laten komen, moet niet zozeer het ventilatievoud worden
getoond of het energieverlies door ventilatie, maar alleen dat deel van het verlies dat afkomstig is van de
verwarming.
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Toeleveranciers
1. De ventilatiemonitor is eenvoudig te implementeren. Er zijn alleen gemeten kasklimaatdata voor nodig en een
aantal parameters van de kas. Deze zijn al bij de toeleverancier bekend of kunnen eenvoudig achterhaald
worden. Het ingewikkeldste deel van de software is het doorrekenen van een dynamische energiebalans.
Hiervoor is standaard software in iedere programmeertaal te verkrijgen.
2. De tweede methode, die gebruikt is, namelijk het simultaan bepalen van de ventilatie en de verdamping is nog
eenvoudiger. De essentie van deze methode reduceert tot het oplossen van 2 vergelijkingen met 2 onbekend.
3. In het algemeen is het de vraag of de ventilatieregeling niet verbeterd moet worden. Blijkbaar is het in de praktijk
nu soms zo dat er of te snel wordt geventileerd (als het koud buiten is) of te langzaam (bij wisselend weer).
.
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