Gewasfysiologie in een
semi-gesloten kas

Verslag van de vierde workshop ‘Eerst bezinnen is
goed semi-gesloten beginnen’ op 27 november
2007 in ‘s Gravezande
Tijdens de vierde bijeenkomst van het project ‘Eerst bezinnen is goed semi-gesloten
beginnen’ ging Ep Heuvelink, onderzoeker bij de leerstoelgroep Tuinbouwketens
van Wageningen Universiteit, op verzoek van de deelnemers, dieper in op de
plantfysiologische processen in de kas.
Ton Driessen van Verbakel-Bomkas gaf zijn kijk op semi-gesloten
teelten in het algemeen en de installatie bij Prominent-Groeneweg in
het bijzonder. Eerst werd echter nog terug geblikt naar de tweede
bijeenkomst: Frank Kempkes van WUR-glastuinbouw presenteerde
zijn metingen van het temperatuursverloop in de semi-gesloten kas
van Maurice van der Hoorn.

Even terug naar de tweede bijeenkomst: temperatuursverloop in een semi-gesloten kas.
Tijdens de tweede bijeenkomst van het project ‘Eerst
bezinnen, is goed semi-gesloten beginnen’ werd een bezoek
gebracht aan de semi-gesloten kas van Maurice van der Hoorn.
De deelnemers van de workshop waren toen geïnteresseerd in het
verloop van de temperatuur over de teelttafels tussen het koel/

verwarmingsblok en de goot als gevolg van de luchtcirculatie. Een
gelijkmatige temperatuursverdeling over de tafel is belangrijk omdat
langdurige temperatuurverschillen tot een ongelijkmatig gewas
kunnen leiden. Op grond van deze vraag heeft Frank Kempkes

- Als de temperatuur tussen de 17 en 23 oC ligt, heeft deze
nauwelijks invloed op de fotosynthese.
- De relatieve vochtigheid (RV) heeft nauwelijks effect op de
fotosynthese als deze tussen de 70 en 90% ligt.

metingen verricht door op een aantal tafels op drie plaatsen (vlakbij
de warmtewisselaar, bij het midden van de tafel en bij de goot) de

De extra groei in semi-gesloten kassen wordt dus vooral 		

temperatuur te meten. Het grootste verschil dat geregistreerd werd,

gerealiseerd door een verhoging van de CO2-concentratie.

was 1,4 oC op een oppervlakte van 25 m2. De verschillen door
de hele kas heen kunnen groter zijn. Dan praten we echter over
horizontale temperatuurverschillen als gevolg van onvolkomenheden
in het ontwerp of uitvoering van het verwarmingssysteem in het
algemeen.

De verschillende klimaatsfactoren beïnvloeden elkaar echter:
- Hoe minder licht er is, des te kleiner is het effect van het 		
verhogen van de CO2.
- Hoe hoger de CO2-concentratie is, des te hoger ligt de optimale
temperatuur voor fotosynthese.
- Verhoging van de concentratie boven de 1000 ppm heeft een
zeer beperkt effect op de fotosynthese, maar men loopt dan wel
meer risico op gewasschade door mogelijke schadelijke gassen
wanneer men CO2 met de ketel of WKK produceert.

Hoe minder licht in de kas, des te kleiner is het effect van het
verhogen van CO2 (bron: presentatie Ep Heuvelink)
De huidmondjes spelen een belangrijke rol in de plantfysiologische
Hoe is het temperatuurverloop in deze kas van Maurice van der

processen. Ze regelen de toevoer van CO2 in de kaslucht naar de

Hoorn?

bladgroenkorrel, zorgen voor de koeling van het blad via verdamping
en beschermen het tegen uitdroging. De luchtvochtigheid heeft een

Gewasfysiologie in een semi-gesloten kas

invloed op het gedrag van de huidmondjes. Bij een hoge RV staan

Op basis van vragen van de participerende telers in

de huidmondjes verder open waardoor CO2 gemakkelijker wordt

eerdere bijeenkomsten, werd aan Ep Heuvelink gevraagd om meer

opgenomen. Vooral bij veel licht wordt de fotosynthese dan groter.

inzicht te geven in de plantfysiologische processen in de kas. Ep

In de winter is het effect op de fotosynthese daarom minder; slechts

presenteerde de processen zoals die nu bekend zijn. In grote lijnen

enkele procenten, terwijl het effect in de zomer het grootst is. Het

zullen de effecten ook onder semi-gesloten condities geldig zijn,

effect is, zomers ook groter bij een lage CO2-concentratie.

maar in hoeverre de semi-gesloten condities op bepaalde punten tot
andere effecten leiden, zal in de toekomst nog moeten blijken.
Fotosynthese, huidmondjes en verdamping
De fotosynthese is waar het om draait in een plant. Zonder
fotosynthese kan een plant niet groeien. Licht – of nauwkeuriger
gezegd geabsorbeerd licht, en daarmee tevens dus de bladoppervlakte – is de belangrijkste factor voor de fotosynthese. CO2,
temperatuur en relatieve vochtigheid (RV) spelen echter ook een
rol:
- Een CO2-concentratie van 1000 ppm geeft een verhoging van
de fotosynthese van zo’n 40% ten opzichte van een kas met
een CO2-concentratie op buitenlucht niveau (ca. 380 ppm). Er is
wel sprake van ‘afnemende meeropbrengsten’: het grootste

Dwarsdoorsnede van een blad met huidmondje (bron: presentatie

effect wordt gemeten tussen 380 en 800 ppm.

Ep Heuvelink

De verdamping die in een kas plaats vindt, wordt vooral bepaald

Een hogere worteltemperatuur (11, 20 of 26 oC) bij rozen

door het kasklimaat (instraling en vochtdeficiet) en door de plant

veroorzaakte meer grondscheuten en een snellere uitloop van

(de huidmondjes en de bladoppervlakte). Bij een vochtdeficiet

scheuten. De totale hoeveelheid droge stof was bij een hogere

tussen de 1,5 en 7,5 gr/m3 lucht vindt men nauwelijks een verschil

worteltemperatuur ook hoger. Bij koelen moet er dus op gelet

in de fotosynthese. Komt het vochtdeficiet onder de 1,5 g/m3 dan

worden dat de worteltemperatuur niet te laag wordt. Of het onder

krijgt men mogelijk problemen met de bestuiving, schimmels en de

semi-gesloten condities ook zo werkt, is nog niet bekend.

naoogstfase. Door de geringe verdamping neemt de plant weinig
calcium op waardoor de blaadjes kleiner worden en er dus ook

Semi-gesloten teelt in het algemeen en Prominent in het

minder fotosynthese kan plaats vinden. Bij een vochtdeficiet groter

bijzonder

dan 7,5 g/m3 ondervindt de plant waterstress, Hierdoor kunnen

Prominent omvat 59.000 m2 traditionele teelt en

de huidmondjes sluiten, wordt strekking geremd, is er minder

34.000 m2 semi-gesloten kas. Naast kwaliteits- en productie-

fotosynthese en neemt het watergehalte van de vrucht af.

verbetering, is het doel van het bedrijf kennis te vergaren en de

Uit onderzoek bij rozen is gebleken dat planten, opgekweekt bij een

semi-gesloten kas te gebruiken als energiebron. Door een goede

luchtvochtigheid van meer dan 85%, de huidmondjes vertraagd sluiten

samenwerking met de toeleveranciers van vorige projecten kon

of helemaal niet meer. Dit leidt tot waterverlies in de naoogstfase en

men profiteren van bestaande kennis over semi-gesloten telen om

een afname van de houdbaarheid. Het percentage aan rozentakken

de techniek verder te optimaliseren. Dit resulteerde in een gebruik

met een slappe nek of verdroogd blad nam in de naoogstfase sterk

van andere warmte-buffers en luchtbehandelingskasten (LBK’s).

toe wanneer de planten bij een hoge RV werden geteeld.

De aanpassingen leverde een lager energieverbruik op.

Ep Heuvelink: ‘Dat zijn luie planten, ze hebben wel waterstress,

Ton Driessen:’De ervaring van tuinders, daar moet je het mee doen’

maar sluiten toch niet hun huidmondjes’
Warmtebuffers slaan normaal hoogwaardige warmte op. De
Onder of boven koelen?

warmtebuffers van Prominent zijn in staat om zowel laag- als

De participerende telers hebben vanaf het begin van het project veel

hoogwaardige warmte op te slaan zodat de warmtepomp optimaal

vragen over onderdoor of bovenlangs koelen. Ep Heuvelink heeft

kan functioneren. De warmte wordt via de warmtewisselaars en de

ook geen pasklaar antwoord. Bij de plant moet men kijken naar

verdeelslangen of via de verwarmingsbuizen (buis-rail) afgegeven.

de temperatuur van het groeipunt, de vruchten en de wortels. De

Door het gebruik van onder andere efficiënte plug-ventilatoren werd

temperatuur van het groeipunt bepaalt de ontwikkelingssnelheid en

het energieverbruik van de LBK’s terug gebracht van 3 kWh naar

de temperatuur van de vrucht bepaalt de uitgroeiduur. Hoe hoger

1,57 kWh.

de temperatuur, des te sneller de ontwikkeling en de uitgroei. De

Basis voor het ontwerp waren:

temperatuur voor de wortels kent een grote range. Alleen als het

• prijs gas en electra

verschil met de kastemperatuur groot wordt (bijvoorbeeld meer dan

• gewenst klimaat (CO2)

10 C) kan men problemen verwachten.

• effect op productie

Graag heeft men een hogere vruchttemperatuur omdat dan de

• vermindering CO2-emissie, duurzame energie

vruchten sterker suikers naar zich toe trekken. Bij het koelen moet

• terugverdientijd

men dus opletten dat de temperatuur van het groeipunt en de

• kosten onderhoud

vruchten niet te laag wordt.

• wel/geen belichting

o

• flexibiliteit naar toekomstige ontwikkelingen

De basisvoorwaarden bepaalden de grootte van de aquifers,

het gehele bedrijf) te kunnen besparen en ook een hogere

warmtepompen en buffers. In de gesloten kas wordt het klimaat alleen

productieverhoging (nu 8,5%) te kunnen realiseren door meer grip

door middel van klimaatkasten geregeld maar had men wel buizen

op de teelt te krijgen.

nodig voor transport. Voor een geringe extra bedrag heeft men bij
Prominent de buizen geschikt gemaakt als verwarmingssysteem.

Evaluatie project

Koelen

de workshops. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen ontstaan.

Om laagwaardige warmte goed te kunnen benutten moet men

Wim van Kampen: ‘eerst dacht ik: “dit is een gelopen koers; energie

gebruik maken van LBK’s. De LBK’s kunnen 300 w/m2 aan warmte

besparen met een hogere productie en een betere kwaliteit”, maar

wegkoelen. Adiabatische koeling (verneveling, die hoog in de kas

dit is geen gelopen koers…’

hangt) koelt 100 w/m en het gewas kan maximaal 200 w/m

Sebastiaan Vermeulen: ‘Er zijn nog teveel leerpunten om met

De deelnemers geven aan veel te hebben geleerd tijdens
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wegkoelen.

zekerheid een goed systeem te kunnen ontwikkelen’

In de kop van de gevels zijn ventilatoren aangebracht waardoor men

Gert van de Werken; ‘Er is nog heel veel te leren, ook in de praktijk’

actief – via de LBK’s – met buitenlucht kan koelen. Hierdoor weet
men precies hoeveel lucht men in de kas brengt. De ventilatoren zijn

Vragen die er zijn, betreffen de juiste installatie, de optimale

overgedimensioneerd om het energieverbruik bij normaal gebruik te

klimaatregeling, het bovenlangs of onderdoor koelen, de teelt-

verminderen.

technische gevolgen van koelen en de ‘grenzen van de plant’.

De temperatuursverdeling over de lengte van het pad vormde

Marcel Boonekamp: ‘Wat moet je meten om te weten wat je doet

geen probleem. De LBK’s brengen koude onderin het gewas en

met de plant?’

de verneveling zorgt voor koeling boven in het gewas. Bij te grote

Toch lijken de telers niet ontmoedigd te zijn door alle vragen die erbij

verticale verschillen zou men ervoor kunnen kiezen om meer bovenin

gekomen zijn over semi-gesloten telen. Wel zijn ze zich er bewuster

te gaan koelen door extra vocht in te brengen.

van geworden dat het belangrijk is om de ontwikkelingen op het
gebied van semi-gesloten telen nauwkeurig te volgen.

Ervaringen

Sebastiaan Vermeulen: ‘Op klimaatgebied heb ik zaken geleerd die

Ook bij Prominent blijft het moeilijk om te beslissen wanneer men

ik nu kan gebruiken’.

precies wat moet doen om een optimaal kasklimaat – en dus een

Aad Meeuwisse: ‘Eerst goed leren van de ervaringen van anderen’

optimaal resultaat – te realiseren. Wanneer moet er precies gekoeld
worden? Wanneer gelucht? Wanneer verneveld? In de toekomst

De participerende telers hopen dan ook dat de workshops volgend

zouden dus modules ontwikkeld moeten worden die de tuinder

jaar een vervolg vinden. Het uitwisselen van ervaringen met andere

helpen om de juiste beslissing te nemen. De toegepaste systemen

telers zou daarbij meer aandacht moeten krijgen.

in de kas van Prominent bleken technisch betrouwbaar te zijn. De

Wim van Kampen: ‘Meer mensen die nu al geconditioneerd telen bij

verticale verdeling bij koeling vraagt echter verbetering. Het verschil

het project betrekken en zo meer ervaring delen.’

bedroeg soms 5 á 6 C als te weinig buitenlucht werd vermengd.

Marcel Boonekamp: ‘Proberen zoveel mogelijk praktijkervaring naar

Men verwacht in de toekomst nog meer energie (nu 20% over

boven te halen’.

Colofon

Projectteam:

De workshop die ten behoeve van het project ‘Eerst bezinnen is goed

LEI, Wageningen UR: Jos Verstegen, Rob Stokkers en Carolien de

semi-gesloten beginnen’ is gehouden op 27 november bij Prominent

Lauwere (projectleider en eindredactie)

in ’s Gravezande is de vierde in een reeks van vier workshops waarin

WUR-glastuinbouw: Frank Kempkes

o

de vragen die de participerende telers hebben ten aanzien van semigesloten telen aan de orde komen.
			
Participerende telers:
Marcel Boonekamp (rozenkwekerij Boonekamp Roses BV), Leon

Engelie Beenen en
Marc van Stokkum

Dukker (rozenkwekerij Porto Nova; afwezig), René Hendriks
(phalaenopsiskwekerij Optiflor; afwezig), Wim van Kampen en Frank

Opdrachtgevers:

Olieman (rozenkwekerij Rozenhof), Theo van der Knaap (rozenkwekerij

Leo Oprel (Ministerie van LNV) en Jan Smits (Productschap

Villa Rosa; afwezig), Aad Meeuwisse (rozenkwekerij Meeuwisse),

Tuinbouw)

Geert van der Sande (paprikakwekerij Sandeland), Rob Scheffers
(medinellakwekerij Atlantis), Sebastiaan Vermeulen (tomatenkwekerij

Voor meer informatie:

Looije Tomaten BV) en Gert van de Werken (chrysanten-kwekerij

Carolien de Lauwere, carolien.delauwere@wur.nl

River Flowers)

Rob Stokkers, robert.stokkers@wur.nl

