Deze presentatie is gegeven op de Arenasessie in het kader van het project
Samenwerken aan Vaardigheden.
Feije de Zwart is senior onderzoeker Kasklimaat en Energie bij Wageningen UR
glastuinbouw. In zijn dagelijks werk probeert hij aan de hand van de combinatie van
simulatiemodellen en metingen in de praktijk grip te krijgen op de energevernde wereld
van kasklimaat en gewasgroei daarin.
Een belangrijk onderdeel van ‘Het Nieuwe Telen’ is het efficiënt ventileren met behulp
van luchtbehandeling om vocht af te voeren. Deze luchtbehandelingsinstallaties zijn nog
sterk in ontwikkeling en er is nog grote onduidelijkheid over de capaciteit die deze
installaties moeten hebben.
In deze presentatie ga ik in op de meetresultaten die wij op dit moment verzamelen
aangaande de verdamping in een energiezuinige tomatenteelt.
Vervolgens ga ik in op de verschillende soorten luchtbehandelingssystemen waarmee
het vocht dat uit deze verdamping ontstaat afgevoerd kan worden en wat dit voor
invloed heeft op het energieverebruik.
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De metingen die hier getoond worden zijn verzameld in een experiment in de VenLow
Energy kas. Daar wordt een onbelichte tomatenteelt uitgevoerd in een zeer goed
geisoleerde kas en ook nog eens met heel energiezuinige kasklimaatinstellingen (geen
minimumbuis, ruime temperatuurband tussen stoken en luchten, langzaam opstoken in
de ochtend en het toestaan van een hoge luchtvochtigheid).
Het gewas is half januari geplant. Van de eerste 6 weken zijn de data niet getoond omdat
het gewas dan nog klein is.
Over de maanden maart t/m april is een gemiddeld verdampingsprofiel over het etmaal
getoond. Overdag loopt de verdamping sterk op, samen met het zonlicht. ‘s Nachts loopt
de verdamping van zo’n 40 gr/(m2 uur) geleidelijk terug naar zo’n `15 gr/(m2 uur).
Op grond van deze gegevens zou een systeem met een ontvochtigingscapaciteit van 20
tot 25 gr/(m2 uur) een goed passend systeem zijn. Immers, aan het begin van de avond
moet een tomatenkas toch al vaak luchten om naar de lage nachttemperauur te zakken.
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Voor de Phalaenopsys hebben wij de ervaring dat tuinders graag een hoge
ontvochtigingscapaciteit zien. Door het intensive schermgebruik en het gebruik van
belichting is er in die teelt weinig dag/nacht verschil en is er een ontvochtigingswens van
50 tot 60 gr/(m2 uur) gedurende het hele etmaal. Een deel van die ontvochtiging wordt
via condensatie ingevuld, maar nog steeds een groot deel (30 tot 40 gr/(m2 uur) moet
via actieve ontvochtiging worden afgevoerd.
In de bovenstaande grafiek geldt de blauwe lijn voor de watergeef-dag, de groene lijn
voor de eerste dag na water geven, de rode lijn voor de 2e dag en de paarse lijn voor de
3e dag na water geven.
Het is duidelijk dat op de 2e en 3e dag de potten al behoorlijk uitgedroogd zijn en de
vochtproductie behoorlijk lager is dan op de andere dagen.
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In de phlaenopsysteelt kan de verdamping worden bepaald door een aantal planten op
een weegschaal te zetten,.
In de tomatenteelt zijn drie weeg-systemen nodig om de verdamping te meten. In het
experiment waaraan de getoonde data zijn ontleend wordt de mat gewogen (waar drie
potten op staan, met 6 stengels die in totaal 9 koppen van water voorzien), maar
daarnaast ook het gewas dat aan de draad hangt en de drain die uit de mat loopt.
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Dat de meting van het gewasgewicht en de drain van groot belang zijn blijkt uit
bovenstaande grafiek.
Gedurende het getoonde etmaal neemt het gewicht dat aan de gewsdraad hangt vrijwel
linear toe met 1.34 kg per dag.
In de eerst 6 uur is dit 300 gram.
In diezelfde tijd zien we dat de mat 420 gram lichter wordt en dat er in die periode geen
drain is.
De gewichtsafname in de mat is duidelijk voor het grootste gedeelte geen verdamping
300 van de 420 gram is alleen verplaatsing van water van de mat naar de bovengrodnse
delen. De verdamping is slechts 120 gram in 6 uur, dus gemiddeld 20 gram per uur.
De 6 gemeten planten beslaan 1.8 m2 dus de gemiddelde verdamping per m2 was in
deze periode slechts 11 gram/(m2 uur).
Overdag zien we de watergeefbeurten als allemaal opwaarste gewichtsveranderingen,
gevolgd door een neerwaartse verandering van het gewicht. Ook hier is een deel van de
neerwaartse verandering weer ten gevolge van de gewasgroei, maar ook van water dat
uit de mat afloopt richting drainbak. Rond 16:00 uur zien we de drainbak een keer
leeggepompt worden.
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Door de gewichtsafname van de mat, gecorrigeerd voor gewasgroei en drain over de dag
te volgen wordt het bovenstaande plaatje voor de verdamping verkregen.
Uit het voorbeeld van deze berekenignswijze blijkt dat voor een hangend gewas zoals de
tomaat echt alle drie de weegsystemen nodig zijn om de verdamping te kunnen
berekenen.
Op een wat grovere tijdschaal en uitgaande van een goed uitgevoerd gootsysteem kan
ook op basis van watergift – drain de verdamping worden berekend, mits daar een
inschatting van de gewasgroei vanaf wordt getrokken en de drain-voorraad-tank niet te
groot is (dus minstens één maal per uur leeggepompt wordt).
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Het overgrote deel van de verdamping is gerelateerd aan het zonlicht.

7

Die constatering is belangrijk wanneer er wordt gesproken over de relatie tussen
verdamping en energieverbruik.
Deze relatie is belangrijk in de zoektocht naar een minimalisatie van het energieverbruik
in de ontwikkeling van klimaatneutrale tuinbouw.
Afgelopen jaren zijn we op het Innovatie en Democenter met de VenLowEnergy kas al
een heel eind in die richting gekomen.
Deze kas is door een aantal energiebesparende maatregelen al op een verbruiksniveau
van 15 m3 aardgas equivalenten gekomen en is met zo’n 70 kg tomaten per m2 per jaar
desalniettemin zeer productief.
Voor 2014 is de doelstelling geformuleerd om de warmtevraag naar 10 m3 aardgas
equivalenten terug te brengen.
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Een van de systemen die waarmee helpt is het Regain systeem waarbij voelbare warmte
kan worden teruggewonnen
U ziet hier een aantal praktische uitvoeringsvormen daarvan.
Bij zo’n regain unit wordt de ingaande koude buitenlucht via een lucht/lucht wisselaar
geleid langs de uitstromende warme en vochtige kaslucht.
Maar uit berekeningen bleek dat de verlaging van het energieverbruik van die 15 m3
naar de beoogde 10 m3 niet alleen effcient moeten ontvochtigen, maar vooral ook
minder moeten ontvochtigen.
Dat doen we dit jaar door ‘s nachts een luchtvochtigheid van rond de 93% RV toe te
staan.
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Nu, na zo’n half jaar kunnen we al een redelijke prognose maken voor het verbruik waar
we eind november op uit zullen komen.
Begin juli zaten we iets boven de 6 m3 aardgas equivalenten, waar we vorig jaar om die
tijd al op 11
Als we de trend oor de komende maanden doorzetten komen we inderdaad op die 10
m3 aardgas/(m2 jaar) voor de verwarming uit
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Toch is die constatering niet helemaal eerlijk.
We hebben dit voorjaar namelijk een extreem warme periode gehad. Niet alleen
VenLow zit aanmerkelijk lager dan vorig jaar, praktijk-tuinders ook.
Als met een simulatiemodel het effect van het buitenklimaat wordt berekend dan blijkt
dat in een normale winter de VenLow Energy kas op dit moment niet op 6 m3, maar op
8 m3 zou hebben gezeten. Dit is nog altijd 3 m3 minder dan vorig jaar.
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Deze verlaging van het energieverbruik komt voor een belangrijk deel door de acceptatie
van die hoge luchtvochtigheid gedurrende de nacht.
Bovenstaande grafiek toont dat wanner niet 93%, maar 90% als setpoint zou zijn
ingesteld, dit bijna 2 m3 aardgas extra zou hebben gekost. Bij een setpoint van 87% en
het buitenklimaat van 2013 zouden we nu op 12 m3 hebben gezeten en bij een setpoint
van 84% op bijna 14 m3/m2.
De grafiek laat ook zien wat het effect is van de regain unit.
Bij een hoog geaccepteerde luchtvochtigheid maakt het feit of je ontvochtigt met of
zonder regain niet zoveel uit (1.5 m3 aardag eq.)
Bij een setpoint van 90% is het effect van regain 2 m3 aardgas en dat loopt op naar meer
dan 3 m3 bij een setpoint van 84% RV.
Deze getallen gelden voor het eerste stuk van de teelt dus het effect van beide factoren
(geaccepteerde luchtvochtigheid en de regain-functie) zullen aan het eind van de teelt
bina verdubbeld zijn.
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Tenslotte laat ik nog een plaatje zien waaruit blijkt dat de hoeveelheid vocht die via de
ontvochtigingsinstallatie wordt afgevoerd sterk afhangt van het
luchtvochtigheidssetpoint. Dit komt omdat een plant duidelijk meer gaat verdampen
wanneer de luchtvochtigheid rondom de plant lager wordt.
In zekere zin is ontvochtiging dus altijd een vorm van dweilen met de kraan open.
Sterker eigenlijk nog, de kraan gaat harder lopen naarmate de ‘vloer’ droger wordt.
Een energiezuinige vochtregeling betekent dus vooral dat je de verdamping zoveel
mogelijk moet zien te beperken.
Acceptatie van een hoge luchtvochtigheid is hiervoor de belangrijkste sleutel.
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Dan rest mij nu nog u te danken voor uw belangstelling en wil ik nog even de aandacht
vestigen op de verschillende financiers die in deze onderzoeken een rol spelen.
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