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Voorwoord
Het belang van koolzuurgas (CO2) voor de plantengroei is algemeen bekend. Geen
koolzuurgas in de atmosfeer betekent geen plantengroei en als gevolg daarvan geen
menselijk en dierlijk leven op aarde. Koolzuurgas kan echter ook een negatieve kant
hebben. De sterke toename van koolzuurgas in de atmosfeer in de laatste 1 50 jaar, van
280 delen per miljoen (dpm) tot 360 dpm, zal volgens deskundigen tot wereldwijde
klimaatsveranderingen leiden en een sterke stijging van de zeespiegel. Dit kan gepaard
gaan met allerlei (milieu)rampen. Om dit te voorkomen worden politieke afspraken op
wereldniveau gemaakt, zoals bijvoorbeeld in Kyoto (1997), om tot een verminderde
uitstoot van koolzuurgas te komen. De huidige stijging met 1,5 dpm per jaar moet
terug! Dit laat ook de glastuinbouw niet onberoerd. Een verminderde uitstoot van
koolzuurgas door een efficiënter gebruik van aardgas, de primaire CG"2-bron in de
glastuinbouw, heeft daarom hoge prioriteit.
In 1988 verscheen de tweede druk van deze brochure. De informatie hierin is inmiddels
verouderd en moest worden herzien. Deze derde gewijzigde druk is hiervan het resultaat
en draagt tevens zijn steentje bij aan een efficiënter gebruik van CO2 in de
glastuinbouw. Hij behandelt plantkundige, technische en bedrijfskundige aspecten van
CO2 met als doel: meer inzicht te krijgen en daardoor te komen tot een efficiënter
gebruik van CO2 en een betere productie van een kwalitatief hoogwaardig product. De
brochure is geschreven voor een ieder die met CO2 in de glastuinbouw te maken heeft
in het bijzonder voor tuinders.
Aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze herdruk zeg
ik mijn hartelijke dank. Zonder deze inzet zou de herdruk niet zijn verschenen.
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben op het gebied van CO2, dan
kunt u die stellen via de Elektronische Vraag Baak (EVB) van het PBG (Internet:
www.agro.nl/appliedresearch/pbg.).

Dr.ir. G.A. van den Berg
Hoofd sectie Kasklimaat & Techniek, PBG

Naaldwijk, mei 1999.
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C02 IN DE GLASTUINBOUW

1.1

INLEIDING

Het doseren van koolzuurgas is niet meer weg te denken uit de glastuinbouw. Met extra
koolzuur oftewel CO2, groeien gewassen bijna altijd beter en is de productie hoger en/of
van betere kwaliteit. In 1995 doseerde naar schatting 8 0 % van de glastuinbouwbedrijven CO2. 5 0 % van de bedrijven doseert ook als er geen warmtebehoefte is.
Hoewel CO2al langere tijd wordt gedoseerd, bestaan er nog steeds vragen. Sommige
zijn nieuw, van andere is het antwoord niet meer bij iedereen bekend. Over CChen
C02-doseren valt immers veel te vertellen. Sinds de vorige brochure uit 1988 hebben er
veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van CO2 plaatsgevonden.
Met deze brochure is alle recente kennis over CO2en CCh-dosering op een rij gezet. Een
groot aantal auteurs uit verschillende disciplines heeft er aan mee gewerkt. De
verstrekte informatie helpt u bij het nemen van beslissingen over CO2 en CCh-dosering.

1.2

W A T KUNT U IN DEZE BROCHURE V E R W A C H T E N ?

De brochure bestaat uit vijf hoofdstukken, die na algemene informatie achtereenvolgens
de plantkundige, technische, regeltechnische en economische aspecten van CO2dosering in de glastuinbouw behandelen. Naast deze zaken spelen het milieu en
overheidseisen een steeds grotere rol. In paragraaf 1.4 wordt daarom kort stilgestaan bij
de milieukundige aspecten van CCh-dosering. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op
plantkundige aspecten van CO2. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de mogelijk negatieve kanten van CCh-toediening, zoals schade door
overmaat en schade door verontreinigingen. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de
technische aspecten van de CCh-dosering en de verschillende CCh-bronnen, In
hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan de regeltechnische kanten van de CO2dosering. De CCh-behoefte en de warmtebehoefte vallen niet altijd samen. Economische
factoren bepalen hoe hiermee omgegaan dient te worden. In hoofdstuk 5 worden
diverse mogelijkheden en strategieën doorgerekend aan de hand van twee
voorbeeldteelten.
De meeste paragrafen uit de brochure zijn los van de andere te lezen. Hierdoor werd het
onvermijdelijk dat dezelfde informatie meerdere keren wordt vermeld, maar dit voorkomt
wel dat u voortdurend heen en weer moet bladeren.
Buitenwaarde
In de brochure is vaak sprake van de buitenwaarde van CO2. Deze concentratie stijgt
jaarlijks met 1 à 1,5%. In 1996 was volgens het KNMI het landelijk jaargemiddelde voor
de buitenwaarde circa 0 , 0 3 6 % , dit komt overeen met 3 6 0 ppm. De CCh-buitenwaarde
schommelt sterk zowel binnen een dag als met de loop der seizoenen, 's Winters ligt de
buitenconcentratie boven de 360 ppm, terwijl deze 's zomers lager is. In figuur 1 staat
de gemiddelde weekwaarde van de jaren 1 9 9 2 - 1 9 9 6 , zoals gemeten op het PBG in
Naaldwijk. De buitenconcentratie wordt voorts beïnvloed door onder meer windrichting,
windsnelheid en uitlaatgassen, zodat plaatselijk enorme verschillen ten opzichte van het
landelijk gemiddelde kunnen ontstaan. In veel voorbeeldberekeningen in deze brochure
wordt uitgegaan van 3 5 0 ppm voor de buitenwaarde. Voor de conclusies maakt het

Fig.

1

Het verloop van de gemiddelde buitenwaarde van de CCh-concentratie per
week in 1992 tot en met 1996, gemeten op het PBG in Naaldwijk.
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nauwelijks uit of nu 3 4 0 , 3 5 0 of 360 ppm als richtlijn genomen wordt. 350 ppm ligt
dicht in de buurt van de zomerse buitenwaarde.

1.3

WAT IS CO2?

CO2, kooldioxide, koolstofdioxyde of koolzuurgas, is een kleurloos, niet brandbaar, niet giftig
gas met een prikkelende geur en smaak. Het zorgt onder andere voor de 'prik' in frisdranken.
Het komt van nature in de lucht voor in een gehalte van 3 5 0 - 3 6 0 dpm (delen per miljoen, in
het Engels ppm). Deze concentratie stijgt met name als gevolg van de hoge CO2-uitstoot van
de zich steeds verder industrialiserende wereld ieder jaar met 1-1,5%! Chemisch gezien isCO2
een verbinding bestaande uit 1 atoom koolstof en 2 atomen zuurstof. CO2 lost in gasfase
makkelijk in water op (spuitwater). Vloeibare CO2 wordt in stalen tanks bewaard. Wanneer de
vloeistof aan de lucht verdampt treedt door plotseling sterke volumetoename een zodanige
afkoeling op, dat w i t t e vlokken ontstaan. Dit wordt koolzuursneeuw of droog ijs genoemd.
Het soortelijk gewicht van CO2 bij 0 °C en 1013 kPa (1 atmosfeer) bedraagt 1,97 kg per m 3 .
Het kookpunt ligt (bij 1013 kPa) op -78,5 °C.
CO2 is ongeveer 1,5 keer zo zwaar als lucht. Omdat gas streeft naar een evenwichtige
verdeling in de ruimte is dit geen probleem. CO2 zakt niet naar de bodem. Eén m 3 buitenlucht
bevat ca. 0,7 gram CO2.
Rekenen met CO2
Bij 20 °C en 1013 kPa geldt:
CO2 in lucht
1 ppm = 1 v p m = 1,53 mg CCh/kg lucht = 1,83 mg CCh/m 3 lucht
= 4 1 , 6 |amol/m 3 = 0,101 Pa
8

1 vpm (volume part per million) = 0,0001 volume % = 1ml/m 3 = 1(1,1/1
1 ppm (part per million) = 1mmol/kmol
1 mg/kg (milligram per kilo) = 0,0001 gewicht %
C02-opname door de plant
Een volgroeid actief gewas neemt tot maximaal 5-8 gram CO2 per m 2 per uur op.
1 g/(m 2 .h) « 6,3 |imol/(m 2 .s)
CCh-doserinq
1 liter CO2 weegt bij 20 °C 1,78 gram
1 kg CO2 is bij 20 °C 555 liter
1 m 3 aardgas geeft 1,78 kg CO2, afgerond 1,8 kg
1 kg CO2 komt uit 0,56 m 3 gas
Een kas met een gemiddelde hoogte van 5 meter heeft een inhoud van 5 0 . 0 0 0 m 3
en bevat bij een gelijke CCh-concentratie als de gemiddelde buitenlucht, ongeveer 35 kg
CO2. Dit komt overeen met de hoeveelheid CO2 van 20 m 3 verbrand aardgas.
Doseernormen voor voorjaar/zomer
Glasgroenten: 4 0 - 80 m 3 per ha per uur; met buffer 80 - 1 20 m 3
Snijbloemen: 4 0 - 60 m 3 per ha per uur; met buffer 4 0 - 90 m 3
Potplanten:
zelfde als snijbloemen
Een gasverbruik van 60 m 3 /(ha.uur) komt overeen met 100 kg CCh/fha.uur)
Branderstand laag; 25 m 3 gas/(ha.uur) = 45 kg/(ha.uur) = 4,5 g/(m 2 .uur) is meestal
voldoende om 3 5 0 ppm te handhaven.
Op jaarbasis wordt dan zo'n 32,3 kg/m 2 gedoseerd.

1.4

MILIEUKUNDIGE ASPECTEN VAN CO2

In 1993 is de Meer-Jaren-Afspraak-Energie (MJA-E) gemaakt tussen de overheid en het
tuinbouwbedrijfsleven. De doelstelling van de MJA-E is de energie-efficiëntie in het jaar
2 0 0 0 met 5 0 % te verbeteren ten opzichte van 1980. Energie-efficiëntie is gedefinieerd
als het primair brandstofgebruik per eenheid product. De doelstelling van de MJA-E is
gebaseerd op de landelijke CCh-doelstelling van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus
(NMP+ ) van de Nederlandse overheid. De overheid wil dat de absolute uitstoot van CO2
in het jaar 2 0 0 0 3 % lager ligt dan in 1990. Voor 2 0 1 0 streeft men naar een reductie
van 1 0 % ten opzichte van 1990. Als de inspanningen van de sector niet voldoende
blijken, is de kans groot dat de overheid dwingende maatregelen gaat voorschrijven. Om
de doelstellingen te bereiken en dwingende maatregelen te voorkomen, is het
noodzakelijk dat er zorgvuldig met C02en energie wordt omgegaan.
Eind 1997 was de MJA-E tussenstand 4 2 % . Tot 2 0 0 0 is er dus nog 8 % te gaan.
Hierdoor verbetert ook de C02-efficiëntie, dat is de C02-uitstoot per eenheid product en
wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke C02-doelstelling. In tabel 1 staan diverse
bronnen vermeld met hun jaarlijkse C02-productie. Met een aantal hiervan zijn inmiddels
meerjarenafspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 te beperken.
In 1996 stootte de tuinbouw 8,0 miljoen ton CO2 uit. Dit is 1 2 % meer dan in 8 9 / 9 0 !
(bron: LEI-DLO).

Tabel 1

Jaarlijkse CO2-uitstoot door verschillende bronnen in miljoen kg (1000
ton) bron: CBS 1995

CO2 uitstoot (10 6 kg)

C02-bron
Mobiele bronnen

32.838

waarvan: - wegverkeer

„_, „ „ , .
27.365

- landbouwwerktuigen
123.274

Vuurhaarden (totaal)

9.096

waarvan: - landbouw (inclusief glastuinbouw)
- industrie

42.354

- energiebedrijven

42.431

- huishoudens

21.230

Totaal jaarlijkse uitstoot
waarvan: - landbouw totaal
- in procenten (%)

156.112

Waarom beperking van de CO2-uitstoot?
CO2 is naar schatting verantwoordelijk voor 5 5 % van het broeikaseffect. Dit is het
verschijnsel dat stoffen in de atmosfeer de door de aarde uitgestraalde warmte
vasthouden, hetgeen leidt tot een stijging van de temperatuur en een mogelijke
verandering van het klimaat. Er is uitgerekend dat een stijging tot circa 6 0 0 ppm CO2 in
de buitenlucht een temperatuurstijging van 1,5 tot 4,5 °C geeft. In 1987 bedroeg de
gemiddelde jaarlijkse stijging van de CO2-concentratie in de lucht 1,5 ppm, bij het
toenmalige mondiale energieverbruik.
CO2werkt tevens als een zwak zuur. Kalk kan hierdoor oplossen, waardoor
monumenten verweren. Ook andere rookgascomponenten, zoals CO, NO en NÛ2,
hebben een negatief effect op het milieu. Stikstofoxiden geven schade aan planten en
dragen bij aan de zure regen. Ethyleen en verwante stoffen dragen bij aan de
smogvorming. Smog veroorzaakt onder meer ademhalingsproblemen bij mensen.
Bij de verbranding van koolstofverbindingen zoals gas om elektriciteit en/of warmte op
te wekken, komt altijd CO2 vrij. De beste oplossing om de CO2-uitstoot te beperken is
om energie zo optimaal mogelijk te benutten en daar waar mogelijk het gebruik te
beperken.
Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is het gebruik van Warmte-Kracht-Koppeling
(VV/KK of W/K) met rookgasreiniging. Hierdoor kan zowel elektriciteit, warmte, als CO2
uit het aardgas gehaald en benut worden, met minder uitstoot van luchtverontreiniging.
Een combinatie van de W/KK met een warmtebuffer en tevens goede afspraken met
elektriciteitsleveranciers zijn nodig om de genoemde producten (warmte, elektriciteit en
CO2) volledig te benutten. Daarnaast is de keuze voor schone verbrandingsmethoden
noodzakelijk, zoals Low-NOx branders.
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10.196
6,5

CÛ2 -dosering
De toepassing van CCh-dosering is globaal onder te verdelen in t w e e situaties. De eerste
situatie is het gebruik van tijdens het stoken voor verwarming van de kas vrijgekomen
CO2 en de tweede als er geen warmtebehoefte is, maar wel behoefte aan CO2.
In de eerste situatie komt er vaak teveel CO2 vrij, bijvoorbeeld als de lichthoeveelheid
beperkt is of het gewas niet in staat is om alle CO2 te benutten. Het zou een ideale
oplossing zijn om deze overmaat aan CO2 op te slaan voor meer zonnige tijden. Helaas
is deze opslag nog te kostbaar. De CCh-uitstoot is in deze situatie alleen te beperken
door energie te besparen. Mogelijkheden hiertoe zijn onder meer:
- gebruik van restwarmte van derden;
- gebruik of betere benutting van energieschermen;
- realiseren van een goede klimaatverdeling in de kas;
- optimale bedrijfsuitrusting.
In de tweede situatie, als de energievraag de CCh-vraag niet dekt, lijkt beperking van de
C02-uitstoot alleen mogelijk door de dosering te verminderen of te stoppen. Toch is dit
niet altijd verstandig. Deze situatie komt namelijk voor onder lichtrijke omstandigheden.
Door juist dan ook te doseren neemt de productie toe per verbruikte eenheid energie,
waardoor de energie-efficiëntie toeneemt.
CO2 wordt verkregen via extra stoken of door levering van zuiver CO2 dan wel
gezuiverde rookgassen van elders. Bij stoken komt warmte vrij die niet altijd benut kan
worden. Het verbeteren van de energie-efficiëntie staat hier haaks op energiebesparing
en het beperken van de CCh-uitstoot. Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden om dit
dilemma op te lossen.

Warmteopslagtank

of

warmtebuffer

11

Het milieu ontzien
De eenvoudigste optie is het gebruik van een warmteopslag. Overdag wordt gas
verstookt. De rookgassen worden gebruikt voor CCh-dosering en de warmte wordt
opgeslagen in de buffertank. Deze warmte wordt 's nachts gebruikt om de kas te
verwarmen. Het gebruik van de buffer steekt zowel uit economisch als uit milieukundig
oogpunt gunstig af bij het gebruik van een minimumbuis om CO2 te doseren. In dat
laatste geval wordt de, op dat moment nutteloze warmte, afgelucht. Toch hebben nog
maar weinig tuinders een warmtebuffer van voldoende capaciteit. Onderzoek van het
Landbouw-Economisch Instituut (LEI) liet zien dat in 1995 nog slechts 1 4 % van de
glastuinbouwbedrijven een buffer had, waarvan de meeste op groentebedrijven stonden.
Een kwart van de groentebedrijven was weliswaar voorzien van een buffer, maar
driekwart van de buffers was te klein om optimaal te werken. Dit betekent dat er voor
de sector nog besparingsmogelijkheden zijn als meer bedrijven een buffer aanschaffen,
dan wel een buffer van voldoende grootte neerzetten. Alleen warmteopslag per etmaal
is tot nu toe rendabel. Warmte vanuit de zomer opslaan voor gebruik in de winter is dit
nog niet, maar er wordt wel op gestudeerd.
Een tweede mogelijkheid is het gebruik van gereinigde rookgassen van een
Warmte/Kracht-installatie. In vergelijking met een gewone ketel produceert de W/K
minder warmte per eenheid CO2. Dit betekent dat er minder snel sprake is van een
warmteoverschot. Deze methode is alleen positief als de gelijktijdig geproduceerde
elektriciteit ook benut wordt. Dit kan op de tuin zelf, maar ook door levering aan
derden. Reiniging van rookgassen van de W/K draagt ook bij aan vermindering van de
NOx-uitstoot. In de toekomst worden de regels ten aanzien van elektriciteitslevering
verruimd, waardoor ook het in eigen beheer hebben van een W/K-centrale samen met
collega's of zelfs in een tuinbouwgebied aantrekkelijk kan worden.
In de situatie zonder buffer en/of zonder rookgasreiniging op de W/K kan de ventilatie bij
veel licht wat beperkt worden. Het ventilatieverlies wordt hierdoor kleiner en de
C02-concentratie in de kaslucht hoger. De temperatuur loopt hierdoor wel iets op, maar
vaak kan dit gecompenseerd worden door 's nachts een wat lagere temperatuur aan te
houden, 's Nachts hoeft dan iets minder gestookt te worden om de gewenste
etmaaltemperatuur te halen. We noemen dit temperatuurintegratie. Ook dit levert een
bijdrage aan de emissie- en energiebeperking op. Uit onderzoek blijkt dat voor de meeste
gewassen de gemiddelde etmaaltemperatuur belangrijker is voor de groei en
ontwikkeling van de plant dan de precieze dag- en nachttemperatuur.
Het gebruik van zuiver CO2 is een vierde mogelijkheid. Een groot voordeel hierbij is dat
de kans op gewasschade door onder meer NOx en ethyleen miniem is. Zuiver CO2 is nu
nog duur, maar er wordt hard gewerkt om goedkoper CO2 te winnen en/of te
distribueren. Grote industrieën in het Rijnmondgebied zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in
levering van hun overtollige CO2 aan het Westland. Ze investeren hiertoe in onderzoek
naar nieuwe methoden om uit de industriële rookgassen zuiver CO2 te winnen, zoals via
de membraantechniek, en in nieuwe distributiewijzen zoals een pijp onder de Nieuwe
Waterweg door.
Voor nieuwe tuinbouwgebieden liggen grote kansen om energie te besparen en de
C02-uitstoot te verminderen. Dit kan door de restwarmte en de gezuiverde rookgassen
van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales te benutten. Eigenlijk zouden er geen
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restwarmteprojecten meer mogen starten waarbij geen oplossing is gevonden voor de
CCh-levering. Bij gecombineerde restwarmteprojecten (warmte en CO2) verandert de
tuinder van energie-afvalproducent naar energie-afvalconsument. Het gebruik van
primaire energie voor de tuinbouw neemt af, waardoor de energie-efficiëntie verbetert,
en de CCh-emissie daalt. Zowel uit milieu, financieel als maatschappelijk oogpunt is dit
een heel aantrekkelijke optie.
In 1996 was het aandeel warmte van derden ruim 8 % , hierdoor werd ruim 5% op
primair verbruik van de sector bespaard (Bron: LEI-DLO).
Vaak wordt genoemd dat de glastuinbouw, anders dan andere 'stokers', de mogelijkheid
heeft om een deel van de vrijgekomen CO2 te benutten. In de gunstigste situatie is dit
slechts zo'n 10 % van de CO2 die de glastuinbouw in een jaar produceert, de rest gaat
door de ramen of schoorsteen naar buiten. CO2 wordt door planten opgeslagen en komt
dan niet rechtstreeks in de atmosfeer. Toch is dit geen echte emissiebeperking. Als het
gewas vergaat, bijvoorbeeld op de composthoop, in de vuilverbranding of in een maag,
komt de CO2 alsnog vrij. Voor het broeikaseffect maakt het niet uit of de CO2 direct bij
de verbranding van gas vrijkomt of pas later bij de afbraak van het plantmateriaal. Het
'opvoeren' van CO2 aan planten beperkt de uitstoot dus niet, het stelt deze alleen uit.
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2.

PLANTKUNDIGE ASPECTEN VAN CO2

2.1

PLANTENFYSIOLOGIE

Fotosynthese en assimilatie
Koolzuurgas (CO2) is samen met water (H2O) de basis van alle organische verbindingen.
De planten nemen CO2 via de huidmondjes in de bladeren op. In de groene bladeren
worden water en koolzuur vervolgens omgezet in suikers (C6H12O6). Hierbij wordt
zuurstof (O2) gevormd. Deze omzetting vindt plaats met behulp van energie uit
(zon)licht. Het hele proces van vastleggen van lichtenergie in chemische energie (suiker)
wordt fotosynthese genoemd. In formulevorm ziet het proces er sterk vereenvoudigd
als volgt uit en verloopt van links naar rechts:

plicht
Formule 1

6 H2O + 6 CO2 ^> C6H12O6 + 6 O2
Water

koolzuur

Suiker

Zuurstof

De aanmaak van de energierijke suikers wordt vaak aangeduid met de term assimilatie.
De suikers worden zowel gebruikt voor aanmaak van nieuw plantmateriaal als voor
energiebron. In de suikers zit chemische energie opgeslagen. Deze energie komt vrij bij
de afbraak van de suikers. Dit wordt wel foutief 'verbranden' genoemd. De energie is
onder andere nodig om andere stoffen te maken zoals eiwitten en vetten. Mensen en
dieren kunnen zelf geen chemische energie aanmaken zoals planten. Ze hebben planten
nodig als leveranciers van energierijk voedsel.
De volgende voorwaarden zijn essentieel voor de fotosynthese:
1 Water en koolzuur moeten aanwezig zijn.
2 De plant moet groene delen bevatten.
3 De groene plantendelen moeten licht opvangen.
Water en CO2vormen de bouwstenen voor de fotosynthese en licht levert de benodigde
energie. De fotosynthese verloopt beter naarmate er meer licht is en bij licht ook beter
naarmate de CCh-concentratie rond de bladeren hoger is, zoals in figuur 2 en 3 te zien
is. Er worden dan meer suikers aangemaakt. Meer suikers betekent meer groei.
De stof die de bladeren een groene kleur geeft, wordt chlorofyl genoemd. Chlorofyl
komt voor in de chloroplasten. Dit zijn de onderdelen van een plantencel waarin de
fotosynthese plaatsvindt. De aanwezigheid van chloroplasten, en dus chlorofyl, is altijd
te herkennen aan een groene kleur van dat plantendeel. Niet groene plantendelen
bevatten geen chlorofyl en dragen niet bij aan de fotosynthese.
De fotosynthese is te beïnvloeden door het kasklimaat. De effecten van licht, CO2 en
temperatuur worden in deze paragraaf kort beschreven. De relatie tussen water,
fotosynthese en CCh-opname wordt in paragraaf 2.3 toegelicht.
Ademhaling
Ademhaling betekent zuurstofopname en koolzuurafgifte. Het proces loopt chemisch in
tegengestelde richting van het fotosyntheseproces. In formule 1 is dit dus van rechts
14
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naar links. Dit wordt dissimilatie genoemd. De gevormde suikers worden met behulp van
zuurstof geoxideerd ('verbrand') tot water en koolzuur. Het proces kost geen
energie zoals de fotosynthese, maar er komt juist energie bij vrij. Dat is de bij de
fotosynthese in de suikers vastgelegde lichtenergie. De energie wordt gebruikt in allerlei
energievragende processen voor groei en onderhoud. Een gedeelte komt ook vrij als
warmte. Het gevormde koolzuur wordt afgegeven en komt in de kaslucht. De
ademhaling gaat dag en nacht door. Daarom loopt in het donker de CCh-concentratie in
de kas op zonder dat er gedoseerd wordt. De ademhaling neemt toe als de temperatuur
stijgt.
Naast bovengenoemde ademhaling die in licht én donker plaatsvindt; bestaat er ook nog
een specifieke ademhaling, die uitsluitend in het licht plaatsvindt. Dit wordt
fotorespiratie genoemd (fotos = licht en respiratie = ademhaling). In dit proces neemt
de plant ook zuurstof op en staat koolzuur af, maar het is niet te vergelijken met de
gewone ademhaling. Eigenlijk betreft het hier een 'onvolkomenheid' in de fotosynthese.
Het enzym Rubisco, dat normaliter het CO2 uit de lucht bindt, 'vergist zich' en neemt
zuurstof in plaats van CO2. Hierdoor vermindert de fotorespiratie het rendement van de
fotosynthese. De fotorespiratie neemt toe bij hoge lichtintensiteiten, hoge temperaturen
of een lage C02-concentratie.
Typen fotosynthese
Hoewel fotosynthese een algemeen kenmerk van groene planten is, bestaan er drie
verschillende typen fotosynthese. De weg van CO2 en H2O naar suikers verloopt via een
reeks van tussenproducten. Aan de hand van het eerst gevormde tussenproduct worden
een C3-fotosynthese en een C4-fotosynthese onderscheiden.
Type 1
De C3-fotosynthese, ook wel aangeduid met Benson-Calvin-cyclus, heeft als primair
tussenproduct 3-fosfoglycerinezuur. Dit zuur bevat drie C-atomen. De
Benson-Calvin-cyclus is genoemd naar de onderzoekers die het proces hebben
opgehelderd. Uniek aan dit proces is dat het uiteindelijk weer de eigen beginstof vormt,
maar dan in grotere mate. Als de omstandigheden gunstig zijn kan de plant hierdoor zijn
fotosynthesecapaciteit opvoeren.
Type 2
De C4-fotosynthese heeft als eerste product een C4-dicarbonzuur, meestal appelzuur,
met vier C-atomen. Vandaar de benaming C3- en C4-fotosynthese. De fotosynthese van
C4-planten verloopt verder identiek aan die van C3-planten.
Tussen C3- en C4-planten zijn een aantal essentiële verschillen, die met name betrekking
hebben op de C02-benutting. C4-planten gebruiken CO2 zeer efficiënt. De huidmondjes
zijn over het algemeen kleiner waardoor de C4-planten de transpiratie sterk kunnen
reduceren. Ook het C02-compensatiepunt ligt meestal lager. Wat dat is wordt onder
fotosynthese en koolzuur uitgelegd. C4-planten hebben geen of slechts een zwakke
fotorespiratie. C4-planten komen vaak in drogere, warme gebieden voor, waar deze
eigenschappen goed van pas komen.
Type 3
Het Crassulaceeën-zuren-metabolisme, naar de Engelse termen afgekort tot C A M . Dit
16

CÖ2doseren overdag geeft bij Kalanchoe 'Singapore' vollere planten en meer bloemen
type komt voor in de groene delen van succulente planten, zoals bijvoorbeeld
Kalanchoe, vetplanten en diverse orchideeën. Succulente planten met CAM worden
gevonden in warme, droge streken. Kenmerkend is dat de huidmondjes overdag dicht
zijn en 's nachts open staan. De plant neemt CO2 op als het donker is en bindt dit aan
malaat, ook appelzuur genoemd. Overdag komt de CO2 weer vrij in de plant en wordt
vervolgens onder invloed van licht geassimileerd via de Benson-Calvin-cyclus.
De C4- en de CAM-fotosynthese verbruiken meer energie, en daarnaast hebben
CAM-planten een groter biochemische uitrusting nodig. Daarom hebben de meeste
planten, ook vrijwel alle kasgewassen, toch een C3-fotosynthese.
Het meten van de fotosynthese
De CCh-opname is van het hele fotosyntheseproces het gemakkelijkst te meten en geeft
de netto-fotosynthese weer. Dat is de fotosynthese minus de ademhaling. Vaak wordt
dit gemeten aan een enkel blad. Voor de CCh-opname en het verbruik van het hele
gewas is dit geen goede maat. De werkelijke CO-opname van een gewas is altijd lager
dan op grond van het aantal individuele bladeren berekend kan worden. Dat komt omdat
een plant een groot aantal delen bevat die wel ademhalen, maar geen CO2 kunnen
vastleggen. Ook de schaduwwerking van bovenliggende bladeren of van buurplanten
zorgt voor minder fotosynthese, terwijl het beschaduwde blad doorgaat met ademen. In
het algemeen geldt dat hoe groter de plantenmassa is, en dus hoe ouder het gewas, des
te groter wordt de invloed van de ademhaling. De efficiëntie van het gewas neemt af
naarmate het gewas ouder is.
17

De hoeveelheid vastgelegde CO2, ofwel droge stof, in de plant kan alleen toenemen als
de fotosynthese meer CO2 vastlegt dan de plant in een etmaal verademt. Dat geldt ook
voor de groei van een plant en dus voor een gewas. Onder lichtarme omstandigheden
groeit een gewas met veel blad minder dan een jong gewas met weinig blad.
Fotosynthese en licht
In het donker is er geen fotosynthese. Zodra er licht is, komt de fotosynthese op gang
(figuur 2). Naarmate er meer licht is, neemt de fotosynthese toe. Bij nog hogere
lichtintensiteiten gaat de lijn horizontaal lopen, het verzadigingsniveau is bereikt. Andere
factoren (koolzuur, water), de omvang van het fotochemisch apparaat (de 'fabriek'), of
de afvoer en verwerking van de gevormde suikers zijn beperkend geworden.
Bij een bepaald lichtniveau (ook lichtintensiteit genoemd) is de opgenomen hoeveelheid
CO2 ten behoeve van de assimilatie gelijk aan de hoeveelheid CO2 die bij de ademhaling
vrijkomt. Dit lichtniveau wordt het lichtcompensatiepunt genoemd. Het
lichtcompensatiepunt verschilt per plantensoort. Boven dit lichtniveau wordt er meer
CO2 opgenomen dan afgegeven.
Schaduwplanten zijn plantensoorten die van nature in de schaduw gedijen. Ze hebben
een lager lichtcompensatiepunt dan lichtplanten, die het volle licht prefereren. Het
verzadigingsniveau ligt bij schaduwplanten over het algemeen lager dan bij lichtplanten.
De samenstelling van het licht, het spectrum, heeft eveneens invloed op de
fotosynthese, maar daar wordt nu niet dieper op ingegaan.
Fotosynthese en koolzuuur
Ook CO2 heeft een compensatiepunt. Dit CQ2-compensatiepunt is de C02-concentratie
waarbij de opgenomen hoeveelheid CO2 gelijk is aan de afgestane hoeveelheid. De
hoeveelheid CO2 in de plant verandert dan dus niet. Dit houdt in dat er geen assimilaten
bijkomen en de plant niet kan groeien. Als de C02-concentratie buiten de plant
toeneemt, bijvoorbeeld door dosering, kan de plant meer CO2 opnemen en zo meer
suikers aanmaken (zie figuur 3). Het C02-compensatiepunt wordt hoger als de
luchttemperatuur toeneemt en wordt lager bij hogere lichtniveaus. Ook vruchten aan de
plant zorgen voor een hoger C02-compensatiepunt. Het compensatiepunt zegt iets over
de efficiëntie van de C02-opname. Hoe lager het compensatiepunt ligt, des te beter is
de efficiëntie. Deze efficiëntie geeft aan welk percentage van de opgenomen CO2 in de
plant blijft.
De fotosynthese neemt toe met een oplopende C02-concentratie totdat het
verzadigingsniveau is bereikt. Bij weinig licht is dit eerder dan bij veel licht, zoals in
figuur 3 te zien is.
Fotosynthese en temperatuur
Bij lage temperaturen verloopt de fotosynthese traag. Met het stijgen van de
temperatuur neemt ook de fotosynthese toe, tot een optimum bereikt wordt waarboven
de netto-fotosynthese afneemt. Dit is onder meer een gevolg van de toenemende
ademhaling, waardoor de efficiëntie van de fotosynthese vermindert. Het
temperatuuroptimum verschuift met de lichtintensiteit. Bij veel licht is dit hoger dan bij
weinig licht. Zolang er geen extreme temperaturen in de kas ontstaan heeft de
temperatuur slechts een gering effect op de fotosynthese.
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Samenvatting
- De aanmaak van suikers via de fotosynthese is een uniek proces, dat alleen in
planten plaats vindt.
- Groene plantendelen, water, koolzuur en licht zijn noodzakelijk voor de fotosynthese.
- Meer licht en meer koolzuur ten opzichte van de Nederlandse omstandigheden doen
de fotosynthese toenemen en geven meestal een betere productie.
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2.2

C02-BENUTTING OVERDAG

C02-doseren is met name zinvol op zonnige dagen. Meestal staan dan de luchtramen
open, waardoor CO2 uit de kas verdwijnt. De hoeveelheid te doseren CO2 is dan vaak
ook beperkt. Dat werpt de vraag op hoeveel en op welke momenten CO2 de kas
ingebracht moet worden. Dit hangt van de reactie van de plant en van de mate van
luchten af.
Op het Proefstation in Naaldwijk zijn veel metingen verricht aan de fotosynthese van
tomaat, paprika en komkommer. Fotosynthese is te meten via de C02-opname van het
gewas. Dit is de enige juiste maat voor de activiteit van een gewas. Wetenschappelijk
wordt dit uitgedrukt in (j,mol CO2 per m2 blad per seconde, maar voor gebruik in de
tuinbouw is gram per vierkante meter per uur (g/m 2 /uur) een beter werkbare maat. De
dosering wordt immers ook in gewicht berekend.
Op een groot aantal dagen in het voor- en najaar is onder verschillende omstandigheden
de C02-opname gemeten. Op zomerse dagen was dit om technische redenen helaas niet
mogelijk. De fotosynthese verliep op alle meetdagen parallel met de straling. De figuren
4 en 5 illustreren dit nog eens voor een lichte en een donkere dag.
De fotosynthese neemt aan het einde van de middag vaak sterk af waardoor de
C02-concentratie in de kas oploopt. Regelmatig wordt dit toegeschreven aan een
verzadiging van het gewas met suikers en zetmeel of wordt gedacht dat het gewas zou
instorten. Meestal is de verklaring hiervoor veel eenvoudiger. Aan het einde van de
middag neemt de straling af. Hierdoor vermindert de fotosynthese en dus de opname
van CO2. Daarnaast neemt de ventilatie ook af, waardoor het C02-verlies naar buiten
kleiner wordt. Deze t w e e processen (afnemende fotosynthese en sluitende ramen)
hebben tot gevolg dat, bij gelijkblijvende doseersnelheid, de C02-concentratie in de kas
oploopt. Ook de afnemende verdamping aan het einde van de middag is een gevolg van
de dalende lichtintensiteit en heeft niets te maken met instortende planten, tenminste,
zolang de vochtvoorziening goed is. Temperatuur, luchtvochtigheid en C02-concentratie
verschillen vaak tussen 's morgens en 's middags. Dit maakt het vergelijken van de
gewasactiviteit moeilijk. Uit de vele meetgegevens blijkt echter dat onder gelijke
omstandigheden de fotosynthese 's morgens en 's middags vrijwel gelijk is. Er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat groenteplanten in de namiddag minder functioneren dan in
de ochtend.
Luchten
Zodra er meer gelucht wordt verdwijnt er ook meer CO2 uit de kas. Er moet steeds een
afweging gemaakt worden tussen enerzijds de ramen minder ver openen om CO2 te
sparen en anderzijds de ramen wijd openen om het teveel aan warmte en/of vocht kwijt
te raken.
's Morgens is het nog koel in de kas. Na een dag zonneschijn is de kas flink
opgewarmd. Als het setpoint voor luchten niet wordt aangepast, staan bij dezelfde
hoeveelheid licht de ramen 's middags meestal verder open dan in de ochtend. Toch is
het beter om in de zomer 's morgens wat extra te luchten door de ventilatielijn
's ochtends te verlagen tot vlak bij de stooklijn, of door het instellen van een minimum
aan lucht. Dit stimuleert de verdamping en vermindert het risico op schimmelziekten.
's Middags kan het luchten vaak wat beperkt worden.
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Doseren op de dag
Zolang er overdag gestookt wordt, kan er tot de gewenste CCh-concentratie in de kas
gedoseerd worden. Zodra de warmtevraag overdag wegvalt, moet er anders met de
dosering om worden gegaan. De beschikbare hoeveelheid CO2 is dan beperkt en moet
goed over de dag verdeeld worden. De simpelste methode is de hele dag dezelfde
streefwaarde, namelijk de buitenconcentratie aan te houden, maar dat is niet de beste
keuze. Veel beter is het de beperkte hoeveelheid CO2 zo over de dag te verdelen dat de
plant - en dus de productie - er optimaal profijt van heeft. De dag kan hiertoe het beste
in vier perioden worden verdeeld:
1 's morgens, met toenemend licht en relatief weinig luchten;
2 midden van de dag, de meest lichtrijke periode met veel luchten;
3 middag met afnemend licht en veel luchten;
4 (voor)avond, relatief weinig licht en weinig lucht.
Periode 1 : de ochtend, begint met een hoog CCh-gehalte. Het gewas heeft dit in het
donker uitgeademd. Vaak wordt er nog gestookt om bijvoorbeeld natslaan van de
planten te voorkomen. De eerste tijd is CO2 geen probleem. De plant kan ook nog
weinig met CO2 doen omdat de instraling en dus de fotosynthese laag is. Meer CO2 laat
de fotosynthese relatief sterk toenemen, maar absoluut gezien (in gram CCh-opname per
m 2 per uur) is het effect niet groot. Later komt er meer licht en neemt de fotosynthese
sterk toe. Het effect van CO2 doseren neemt dan ook fors toe. Maar tegelijkertijd neemt
ook de ventilatie toe en dus het ventilatieverlies. De CCh-streefwaarde mag 's ochtends
vroeg hoog zijn (maximaal 1000 dpm), maar moet bij toenemende ventilatie dalen.
Periode 2: de belangrijkste periode voor de dosering; de meest lichtrijke periode midden
op de dag. De fotosynthese is dan zo hoog dat een kleine verhoging van de
CCh-opname al een groot effect heeft op de fotosynthese. Probeer in deze periode in
ieder geval de CCh-concentratie op de buitenwaarde te houden. Ook bij ver geopende
ramen is dit met weinig kosten te doen en levert relatief veel op. Een CCh-concentratie
beneden de buitenwaarde betekent altijd productieverlies.
Periode 3: aan het eind van de middag is het lichtniveau vaak vergelijkbaar met dat in
de ochtend. Maar omdat de ramen verder open staan, kost het meer CO2 om de
concentratie op peil te houden. CO2 doseren tot de buitenwaarde is altijd zinvol in deze
periode.
Periode 4 ; in de avonduren, als de ramen dichtlopen is een hoge concentratie weer
gemakkelijk te realiseren. Het gewas zal er echter weinig meer mee kunnen doen omdat
de hoeveelheid licht snel afneemt. CO2 doseren heeft in deze uren dan ook minder
effect, en zeker geen prioriteit. Zodra het donker wordt heeft CO2 doseren geen zin
meer.

2.3

CO2-EFFECTEN OP DE VERDAMPING

De verdamping wordt bij hogere C02-concentraties soms geremd doordat de
huidmondjes gedeeltelijk sluiten. Hoe kan het dan dat C02-dosering toch de groei
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stimuleert? Een antwoord is niet in één zin te geven. Daarom is de vraag in drieën
gesplitst:
1 Hoever sluiten de huidmondjes onder invloed van verhoogd CO2?
2 Wat is het effect hiervan op de verdamping?
3 Wat heeft dit alles voor effect op de fotosynthese?
Huidmondjes
Huidmondjes (stomata) zijn de poriën in de huid van het blad. Via deze poriën verlaat
waterdamp het blad en komt CO2 naar binnen. Huidmondjes kunnen bijna geheel
gesloten zijn, bijvoorbeeld 's nachts. Ze vormen dan een grote weerstand voor de
verdamping en het opnemen van CO2. Als de huidmondjes wijd open zijn, is de
weerstand laag. Daartussenin zijn alle openingstoestanden mogelijk. Het openen en
sluiten gebeurt tamelijk geleidelijk, maar als het nodig is kan de plant de huidmondjes
snel sluiten.
Verreweg de belangrijkste factor voor sturing van de huidmondjes is licht. Een plant
streeft naar voldoende CO2 in zijn huidmondjesholte om de fotosynthese op gang te
houden. Naarmate er meer licht is, moet de plant meer CO2 via de huidmondjesholte
binnenlaten voor de fotosynthese. De opening van de huidmondjes zal daarom groter
zijn bij meer licht. Halverwege de middag beginnen de huidmondjes vaak al te sluiten als
gevolg van de gedaalde instraling.
In de tweede plaats zijn de watervoorziening en de luchtvochtigheid van belang. Bij
watertekort in de plant of bij drogere lucht wordt de opening van de huidmondjes kleiner
om de plant te beschermen tegen uitdroging. De huidmondjes kunnen ook gedeeltelijk
sluiten door een te hoge bladtemperatuur, veroudering, een hoge CCh-concentratie,
luchtverontreiniging of na het toepassen van bepaalde bestrijdingsmiddelen.
Huidmondjes zijn ver geopend bij veel licht, een goede watervoorziening naar het blad,
een hoge luchtvochtigheid en een lage CCh-concentratie.
Reacties van huidmondjes op CO2
De CCh-concentratie in de lucht speelt een bescheidener rol dan licht en
luchtvochtigheid op de opening van de huidmondjes. Naarmate er meer CO2 in de
omgeving aanwezig is, stroomt deze gemakkelijker naar binnen. Zelfs bij kleine
huidmondjesopening blijft de C02-opname dan voldoende. De huidmondjes gaan verder
dicht naarmate de C02-concentratie hoger is. Dit begint al bij een laag C02-niveau en
gaat door tot een vrij hoog C02-niveau (zo'n 2 0 0 0 ppm). Boven deze grens zullen de
huidmondjes geheel dicht zitten. Bij nog hogere niveaus (duizenden ppm), kunnen de
huidmondjes hun reactievermogen kwijt zijn. Ze kunnen op ongewenste momenten open
staan, waardoor waterdamp te snel naar buiten gaat en luchtverontreiniging ongestoord
naar binnen komt. Deze hele hoge concentraties komen nog wel voor in de winter bij
heteluchtteelten zonder afvoer van rookgassen.
De opening van de huidmondjes van paprika, tomaat, komkommer en aubergine bij
respectievelijk 3 5 0 en 7 0 0 ppm CO2 is onder allerlei omstandigheden gemeten op het
Proefstation in Naaldwijk. De resultaten zijn als volgt samen te vatten.
Naarmate het CCh-gehalte hoger is, zijn de huidmondjes meer gesloten. De verdamping
daalt als gevolg hiervan. Door de geringere verdamping daalt de luchtvochtigheid want
er wordt minder waterdamp in de lucht gebracht. De lagere luchtvochtigheid heeft tot
gevolg dat de huidmondjes verder dichtgaan. Daardoor werd soms wel een
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huidmondjessluiting van 4 0 % gemeten. Dit kwam niet alleen door hoog CO2, maar ook
door de veranderde luchtvochtigheid.
Hoeveel er werkelijk door CO2 wordt veroorzaakt, zouden we kunnen meten als we de
luchtvochtigheid en bladtemperatuur stabiel konden houden. Dat kan niet, maar wel is
het werkelijke CCh-effect op de huidmondjes te berekenen. Dit bleek voor tomaat,
komkommer en paprika circa 1 0 % huidmondjessluiting te zijn bij 7 0 0 ppm ten opzichte
van 350 ppm. Dit is circa 3 % voor iedere 100 ppm CCb-stijging. Aubergine reageert
ongeveer drie keer zo sterk op verhoogd CO2. Bij aubergine kwam het voor dat de
huidmondjes van sommige bladeren midden op de dag vrijwel geheel gesloten waren.
Effect op de verdamping
C02-dosering leidt dus tot een kleinere huidmondjesopening en daardoor tot een lagere
verdamping en lagere luchtvochtigheid. Ook stijgt de bladtemperatuur want er is minder
koeling. De stijging van bladtemperatuur is meestal slechts circa één graad Celsius. Het
vochtdeficit blad/lucht neemt toe als gevolg van de dalende luchtvochtigheid en de
gestegen bladtemperatuur. Het grotere vochtdeficit stimuleert de verdamping sterk,
want een groter verschil in vocht tussen blad en lucht heeft een grotere zuigkracht op
de waterdamp in de poriën. Deze twee invloeden (minder ver geopende huidmondjes en
gestegen vochtdeficit) werken elkaar tegen. Hierdoor wordt de verdamping minder
geremd dan verwacht kan worden op grond van de huidmondjessluiting. Deze
ingewikkelde invloeden worden terugkoppelingen genoemd. De sterkte van de
terugkoppelingen hangt onder meer af van de raamopening, de windsnelheid en de
grootte van het gewas.
Dit maakt het onmogelijk te berekenen hoeveel procent de verdamping verandert bij een
bepaalde verandering van huidmondjes, of bij een bepaalde verandering van de
CCh-concentratie. Wel kunnen we de percentages geven die gemiddeld gemeten zijn.
Over het algemeen waren de gevolgen van C02-dosering voor de verdamping
betrekkelijk gering. Het totale effect van C02-concentratieverhoging van 3 5 0 naar 7 0 0
ppm was bijvoorbeeld circa 4 0 % minder huidmondjesopening en toch slechts ongeveer
1 0 % minder verdamping. Bij aubergine waren de effecten veel sterker: soms nam de
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verdamping met ruim 2 5 % af bij een stijging van de CCh-concentratie van 3 5 0 naar 700
ppm.
Bij roos bleek de reactie van de huidmondjes op de CCh-concentratie afhankelijk van de
cultivar .Sommige cultivars reageerden sterk, andere nauwelijks. De effecten op de
verdamping waren hierdoor eveneens verschillend.
Fotosynthese, verdamping en huidmondjes
Vaak wordt verondersteld dat verdamping hetzelfde is als groei. Er wordt gedacht dat
groei een gevolg is van de verdamping. Maar dat is onjuist. Verdamping is het afgeven
van waterdamp aan de omgevingslucht door de plant. Groei en productie zijn het gevolg
van fotosynthese of assimilatie. Dit is opname van CO2, waarbij CO2 wordt omgezet in
suikers en ingebouwd in de plant, waardoor de hoeveelheid droge stof toeneemt.
Fotosynthese en verdamping zijn heel verschillende processen, maar ze hebben beide te
maken, met huidmondjes. Een goede vochtvoorziening is voor allebei van groot belang.
Bovendien worden zowel de fotosynthese als de verdamping hoger als de instraling van
de zon toeneemt. De fotosynthese reageert op het zonlicht en de verdamping op de
zonnewarmte. De verdamping van de plant kan gestimuleerd worden zonder dat de
groei toeneemt. Een voorbeeld hiervan is het 'activeren' van het gewas met de
minimumbuis. Dit helpt wel om de verdamping te vergroten, maar niet om de groei te
verbeteren, want de fotosynthese verandert vrijwel niet.
Sluiting van huidmondjes betekent grotere weerstand voor de luchtuitwisseling tussen
blad en omgeving, dus minder instroom van lucht. Door de hogere CCh-concentratie
zullen de huidmondjes wat sluiten en daardoor zal er minder lucht de huidmondjes
binnenstromen. Maar omdat die lucht een hoger CCh-gehalte heeft, komt er netto meer
CO2 naar binnen. Dus CCh-dosering leidt tot hogere fotosynthese, ondanks dat de
huidmondjes wat sluiten en de verdamping wat af kan nemen.
Belang van verdamping
Verdamping is belangrijk voor koeling van het gewas en voor opname van water en
voedingsstoffen, met name calcium. Het is niet precies bekend hoeveel verdamping
minimaal noodzakelijk is voor een goede groei en productie. Zolang de voorziening van
vocht en voedingselementen goed is, lijkt een geringe verdamping weinig problemen te
geven. De belangrijkste factor voor verdamping is de instraling van de zon. Bij langdurig
donker weer is de verdamping langdurig laag. Het kan nadelig zijn om dan de
verdamping extra te remmen met CCh-dosering. Bovendien heeft het weinig zin om een
hoog C02-niveau aan te houden als er erg weinig licht is.
Maar ook bij zonnig weer moet op de verdamping gelet worden, die dan vooral nodig is
om het blad te koelen. Voor een gezond gewas is dit meestal geen probleem. Normaal
heeft het dan ook geen zin om de CCh-concentratie te verlagen met het doel de
bladkoeling te stimuleren. Alleen bij zeer gevoelige gewassen of problemen met de
wateropname kan het sluiten van de huidmondjes door een hoge CCh-concentratie
nadelig werken. De verdamping neemt nog verder af, en daardoor kan de
bladtemperatuur hoog oplopen (hoger dan 30 °C) en de luchtvochtigheid erg laag
worden (lager dan 5 0 % RV). Dit kan leiden tot bladbeschadiging. Tot nu toe is dit
verschijnsel (inclusief bladvergeling) alleen bij aubergine duidelijk waargenomen.
Ondanks de sterke vergeling van het blad was de productie bij aubergine met 7 0 0 ppm
wel hoger dan bij 3 5 0 ppm. Bij sterke bladschade is het beter de dosering te beperken.
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Aanbevolen C02-dosering
Het algemene advies is om in een wat langere periode van donker weer (vooral in de
winter) de CCh-streefwaarde niet boven 7 0 0 ppm te kiezen. Ook als een gewas moeite
heeft met de verdamping, is 7 0 0 ppm het maximum. Dit kan het geval zijn als het
wortelgestel slecht ontwikkeld is en de plantbelasting zwaar of bij een plotselinge
overgang van donker naar licht weer. Wanneer er regeJmatig een zonnetje is, er geen
bijzondere problemen in het gewas zijn en er geen risico's van extra hoog NOx te
verwachten zijn, is de optimale CCh-waarde ongeveer 1000 ppm. In voorjaar en zomer
is het voor de plant gunstig een zo hoog mogelijk niveau (maar niet boven 1000 ppm) te
realiseren. Gevaar voor extra bladverbranding is er niet echt, aangezien de temperatuur
van de bovenste bladeren niet meer dan één graad Celsius stijgt door het CCb-doseren.
Alleen bij aubergine is een hoog CCh-niveau eerder riskant. Het is daarom beter bij
aubergine altijd 7 0 0 ppm in plaats van 1000 ppm als maximum aan te houden.
Samenvatting
- CÖ2-dosering doet de huidmondjes gedeeltelijk sluiten (circa 3% per 100 ppm
CO2en voor aubergine 10 à 11 %).
- Per 10 % huidmondjessluiting remt CO2doseren de verdamping met 1,5 à 3%
bij veel instraling en met 4 à 6% bij weinig instraling.
- De luchtvochtigheid neemt iets af en de bladtemperatuur neemt circa 1°C toe.
- Verdamping zorgt niet direct voor groei, wel voor aanvoer van
voedingsstoffen.
- CÖ2-dosering verhoogt de fotosynthese en daardoor ook de groei.
- Geadviseerd wordt 700 ppm CO2bij donker weer en maximaal 1000 ppm in
lichtrijke periode.
- Bij aubergine is het effect van CO2op huidmondjes en daardoor op verdamping
groter. Daarom kan bij aubergine beter voorzichtig CO2 worden gedoseerd tot
maximaal 700 ppm.

2.4

BEPALEN VAN HET EFFECT VAN CO2-DOSERING OP DE PRODUCTIE

Hoe meer suikers een plant kan aanmaken, hoe groter en zwaarder de plant wordt. Ook
kan de plant meer en/of zwaardere vruchten maken. De productie van de plant neemt
hierdoor toe. Het effect van CO2 op de groei en de productie is niet voor elk gewas
gelijk. Het gemiddelde effect van CO2 op de productie is in beeld te brengen met een
brede kromme lijn, de C02-curve (zie figuur 6). De curve is geldig voor heel veel
gewassen. Deze grafiek werd in 1987 samengesteld uit resultaten van Nederlands en
buitenlands onderzoek van CO2 bij groenten- en siergewassen, en in 1994 aangepast
voor groentegewassen. Het meeste onderzoek hiervoor is onder lichtarme
omstandigheden (winter/voorjaar) uitgevoerd.
De productie bij 3 4 0 ppm is toen op 1 0 0 % gesteld. Rond de buitenwaarde, en dit geldt
ook nog voor huidige buitenwaarde 3 6 0 ppm, speelt de concentratie een belangrijke rol
bij het bepalen van de productie. Een lagere concentratie in de kas, en dat komt overdag
zonder dosering gauw voor, kost veel productie.
De concentratie in de kas verhogen tot even boven de buitenwaarde geeft al snel een
aanzienlijke productiewinst. Naarmate de concentratie in de kas oploopt, geeft een extra
verhoging steeds minder productiewinst.
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Globaal effect
Om snel eneenvoudig hetgemiddelde effect van CO2 opdeproductie te kunnen
schatten, isin 1994 opgrond van onderzoekresultaten een vuistregel berekend.De
vuistregel dient omeen schatting te kunnen maken van heteffect van CO2doseren,
zoals ookeen vuistregel voor licht is ontwikkeld. Heteffect van licht opde productie
wordt geschat metdebekende 1 %-regel, diezegt "1% licht = 1 % productie". Deze
regel wordt alsinds begin tachtiger jaren toegepast enheeft nog steeds nietsaan
geldigheid ingeboet. Zoals metalle vuistregels, ishijniet voor ieder geval precies
correct, maar welzeer geschikt omsnel een globaal effect van lichtvermindering of
-vermeerdering te schatten.
Om ookvoor heteffect van CO2 een vuistregel te bepalen, is gebruik gemaakt vaneen
grote hoeveelheid gegevens uitfotosynthesemetingen. Deaanname hierbij isdat het
C02-effect hoofdzakelijk een effect isvan CO2 opdefotosynthese. Afhankelijk vande
omstandigheden kan in werkelijkheid heteffect van CO2 opdeproductie hier wel iets
van afwijken.
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CÛ2-curve: derelatieve productie (in%)uitgezet tegende
C02-concentratie (inppm), waarbij deproductie bij3 4 0ppm CO2op
1 0 0 % is gesteld.
De brede C02-curve wordt vergeleken metdeC02-vuistregel: X = (1000 /
C02) 2 x 1,2 entwee aangepaste vormen van deC02-vuistregel: (1) X =
( 1 0 0 0 / C O 2 ) 2 x 1,5en(2) X = (1000 /CO2 ) 2 x 1,8.
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C02-vuistregel
Bij een laag CCh-niveau is het effect van extra CO2 op de fotosynthese het grootst: de
plant reageert zeer sterk op CCh-dosering. Bij hoger CO2 zwakt het effect af en bij nog
hogere C02-niveaus is het effect van extra CO2 nagenoeg nul geworden. Dit blijkt uit
figuur 3 en 6. Een vuistregel moet dit afnemende effect tot uitdrukking brengen. Dat
betekent dat de CCh-vuistregel helaas ingewikkelder zal zijn dan de 1 %-regel voor licht,
waar het effect onder Nederlandse omstandigheden niet afnemend is. De volgende
formule berekent het effect van CO2:
X = (IOOO/CO2 ) 2 x 1,5
X geeft de stijging van de productie in procenten weer na een stijging van de
heersende CCh-concentratie met 100 ppm.
De berekening is als volgt: 1000 wordt gedeeld door de heersende CCh-concentratie,
het kwadraat van dit quotiënt wordt vermenigvuldigd met 1,5.
Een paar voorbeelden:
1 bij 200 ppm C 0 2 :
2 bij 3 6 0 ppm C 0 2 :
3 bij 500 ppm C 0 2 :
4 bij 1000 ppm C 0 2 : X

2
X= = (1000/200) x
2
X= = (1000/360) x
2
X = = (1000/500) x
== (1000/1000) 2 x 1,5

1,5 = ( 5 ) 2 x 1 , 5
= 2 5 x 1 , 5 =37,5%.
1,5 = (2,77) 2 x 1,5= 7,7 x 1,5 = 1 1 , 6 %
1,5 = (2) 2 x 1,5
=4x1,5
= 6%.
= (1) 2 x 1,5
=1x1,5
=1,5%.

Voorbeeld 1 wil zeggen dat een verhoging van 200 tot 3 0 0 ppm resulteert in 3 7 , 5 %
productieverhoging. Voorbeeld 4 laat zien dat boven de 1000 ppm het effect van CO2
doseren zeer gering is. Voor het gemak is de CCh-regel uitgerekend voor honderdtallen
tussen 2 0 0 en 1400 ppm en in tabel 2 weergegeven. Het berekenen van het effect van
een willekeurige concentratieverhoging van, bijvoorbeeld CO2 van 3 6 0 naar 510 ppm, is
met deze vuistregel echter niet zo eenvoudig.
Aanpassing COi-vuistregei
Onder bepaalde omstandigheden kunnen gewassen sterker of minder sterk op CO2
reageren. In figuur 6 wordt dit weergegeven door de tamelijk brede curve. Licht is een
van de invloedrijke omstandigheden. In lichtrijke periodes is het effect van CO2 veel
groter dan onder lichtarme omstandigheden. Als de gewasconditie slecht is (door ziekte
of gebreksverschijnselen) kan CCh-dosering niet zoveel uitrichten. Soms spelen ook nog
andere zaken mee, zoals verbetering van de zetting bij herfstpaprika, minder
loosvorming bij roos of meer scheutontwikkeling bij komkommer en daardoor meer
producten door hoog CO2. In het algemeen zal een goed groeiend gewas met voldoende
blad onder veel licht extra sterk op CO2 reageren en zal bij een ziek gewas de reactie
zwak zijn.
De vuistregel houdt geen rekening met dergelijke bijzondere omstandigheden.
Maargelukkig kan de CCh-vuistregel gemakkelijk worden bijgesteld, door de
vermenigvuldigingsfactor (het getal 1,5) te veranderen. Deze factor wordt bijvoorbeeld
verlaagd tot 1,2 voor slechte (licht)omstandigheden en verhoogd tot 1,8 voor gunstige
(licht)omstandigheden. De C02-vuistregel met aanpassing omlaag [X = (IOOO/CO2 )2 x
1,2 ] heeft als resultaat dat bij 200 ppm het effect 3 0 % wordt in plaats van 3 7 , 5 % en
bij 500 ppm wordt het 4 , 8 % in plaats van 6 % (per 100 ppm CCh-verhoging). De
CCh-vuistregel met aanpassing omhoog [X = (IOOO/CO2)2 x 1,8 ] berekent bij 200 ppm
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Tabel 2

Berekeningen met de CCh-vuistregel. Het effect van 100 ppm
CCh-verhoging op de productie bij een bepaalde CCh-concentratie,
uitgedrukt in % per 100 ppm CO2. De middelste kolom (vetgedrukt) is de
C02-vuistregel, de andere twee kolommen zijn aangepaste vormen van de
vuistregel.
(IOOO/CO2)2 x 1,2

ppm

22030040050060070080090010001100120013001400-

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

360-260
360-460

(1000/CO 2 ) 2 x 1,5 (IOOO/CO2)2 x 1,8
37,5
16,7
9.4
6.0
4.2
3.1
2.3
1,9
1.5
1.2
1,0
0,9
0,8

30,0
13,3
7,5
4,8
3,3
2,4
1,9
1,5
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6
-17*6"
9,3

-22,2
11,6

45,0
20,0
11,3
7,2
5,0
3,7
2,8
2,2
1,8
1,5
1,3
1,1
0,9
-26,6
13,9

een effect van 4 5 % en bij 500 ppm wordt het 7 , 2 % . De berekende percentages staan
ook in tabel 2.
Als er geen zeer bijzondere zaken aan de hand zijn, hoeft de aanpassing niet verder te
gaan dan 1,2 en 1,8. Het is aan te raden om bij voorspellingen waarbij de
omstandigheden nog onbekend zijn, de gewone vuistregel te gebruiken met de factor
1,5 erin. Alleen als bekend is dat er bijzondere omstandigheden gelden, is een
aanpassing op zijn plaats.
CÛ2-curve en C02-vuistregel
In figuur 6 staan naast de CCh-curve ook de drie berekende vuistregels ingetekend. De
standaard vuistregel met 1,5, ligt iets boven de CCh-curve. De op kasexperimenten
gebaseerde C02-curve valt gelijk met de vuistregel voor lichtarme omstandigheden. Dat
klopt, omdat het in de zomer nu eenmaal moeilijk is zeer hoge C02-niveaus te
handhaven en de meeste CCh-experimenten uitgevoerd zijn in de winter. Resultaten van
latere proeven op het PBG sluiten goed aan bij de standaard CCh-vuistregel. De
C02-vuistregel is daarom een bruikbaar instrument voor het benaderen van het
gemiddelde effect van CO2 op de productie.

2.5

DE INVLOED VAN CO2 OP DE ASSIMILATENVERDELING

Planten kunnen groeien dankzij de voortdurende aanmaak van assimilaten (suikers) en
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andere bouwstoffen. De aanmaak van assimilaten wordt wel 'source' (= bron)
genoemd. De assimilaten worden gebruikt door groeiende plantendelen: bladeren,
stengels, wortels, vruchten, leder assimilaten-vragend onderdeel, ofwel 'sink', trekt met
een bepaalde sterkte, de 'sinksterkte', aan de assimilaten. De sterkste sink (het onderdeel met relatief de sterkste vraag) ontvangt de grootste hoeveelheid assimilaten. Bij
een goed groeiend gewas zijn vraag en aanbod (sink en source) van assimilaten in
evenwicht. Onder constante omstandigheden gaat een vast gedeelte van de assimilaten
naar bladeren, stengels, wortels en vruchten. Dat wil zeggen dat er een bepaalde
'verdeelsleutel' voor assimilaten bestaat.
Assimilatenverdeling
Het evenwicht tussen vraag en aanbod en de verdeelsleutel voor assimilaten kunnen op
allerlei manieren beïnvloed worden. CO2 verhoogt de fotosynthese en vergroot dus het
assimilatenaanbod. De extra hoeveelheid suikers kan allemaal in de bladeren of een
ander onderdeel gaan zitten, of kan volgens de vaste verdeelsleutel worden toebedeeld
aan de verschillende onderdelen. De verdeelsleutel wordt onder meer beïnvloed door
temperatuur, licht en plantdichtheid. Uit onderzoek is bekend dat het assimilatenaanbod
de verdeling niet beïnvloedt maar vooral de verhouding van de krachten waarmee de
verschillende onderdelen aan de assimilaten trekken. Daarom is bekeken of CCh-effect
heeft op deze sinksterktes. De invloed van CO2 op het aanbod is duidelijk maar de
invloed op de vraag ligt moeilijker. Alle vruchten bij elkaar vormen een sink. De sterkte
van deze sink hangt af van het aantal levensvatbare vruchtbeginsels en vruchten en van
de stadia waarin ze zich bevinden. Voor het gemak nemen we aan dat voornamelijk het
aantal vruchten doorslaggevend is voor de sinksterkte van de gezamenlijke vruchten.
De invloed van CCh-doseren op de verdeling van de assimilaten is onderzocht bij
tomaat, komkommer en paprika. In verschillende CCh-experimenten zijn planten
weggehaald en gemeten en gewogen. Ook de productie is nauwkeurig gevolgd. Er werd
bepaald hoeveel 'droge stof' (assimilaten) was geproduceerd, en hoe dit verdeeld was
over de verschillende organen. Er blijken duidelijke verschillen tussen de gewassen te
bestaan. Met opzet worden hier geen cijfers over assimilatenverdeling gegeven, omdat
die per teelt verschillen. De verdeelsleutel is afhankelijk van het jaargetijde,
teeltomstandigheden en teeltwijze. Bovendien verschuift het in de loop van de teelt:
eerst gaan alle assimilaten naar vegetatieve delen, later komen daar de vruchten bij en
in de productiefase gaat het overgrote deel van de suikers naar de vruchten.
Komkommer
Bij komkommer gaan bij hoge C02-concentraties relatief iets meer assimilaten naar de
vruchten. Dit blijkt te verklaren uit de teeltwijze. Na het koppen groeien de zijscheuten
vrij uit en worden de planten nauwelijks meer gesnoeid. Een komkommerplant gaat
onder verhoogd C02-niveau extra weelderig groeien en meer zijscheuten produceren,
ledere scheut heeft een eindpunt (vegetatief groeipunt) en iedere oksel van de nieuwe
scheut bevat een aantal bloeiers. Meer zijscheuten betekent dat er meer jonge vruchten
aan de plant zitten, dus dat de sinksterkte van de vruchten veel groter is. Dit heeft tot
gevolg dat de vruchten relatief veel assimilaten aantrekken. De extra assimilaten die
dankzij C02-doseren ontstaan, gaan daardoor meer dan evenredig naar vruchten.
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Paprika
Een aantal jaren geleden werd in een CCh-proef met een herfstteelt paprika gevonden
dat door een hoge CCh-concentratie de productie zeer sterk toeneemt en de vegetatieve
groei heel weinig. Dit betekent dat de verdeelsleutel veranderde door CO2: veel meer
assimilaten kwamen in de vruchten terecht. De verklaring is dat de zetting veel beter
was bij hoog CO2 dan bij laag CO2. Dus de sinksterkte van de gezamenlijke vruchten is
veel sterker bij hoog CO2 dan bij laag CO2. De sterke sinkwerking van alle vruchten te
samen leidde tot sterke groei van de vruchten en dit remde de groei van de bladeren. In
1995 en 1996 werd de proef herhaald in een stookteelt paprika. Ook nu gingen er bij
hoog CO2 (1000 en 1500 ppm) aanvankelijk meer assimilaten naar de vruchten waardoor de vroege productie sterk toenam, maar de vegetatieve groei geremd werd.
Bij paprika bestaat een hevige interne concurrentie tussen vruchtgroei en bladgroei. De
interne concurrentie is zo sterk dat de vegetatieve groei nauwelijks beter is bij hoog CO2
dan bij laag CO2. Dit in tegenstelling tot komkommer, waar zowel de vegetatieve groei
als de vruchtgroei verbeterde. Bij paprika steeg eigenlijk alleen de vruchtproductie.
Paprika reageert zo positief op CO2 dat in de winter en in het voorjaar de
C02-concentratie bij gunstige omstandigheden tot boven de 1000 ppm mag oplopen
mits de concentratie schadelijke gassen (NOx, ethyleen) hierdoor niet te hoog oploopt.
Tomaat
In een zomerproef bij tomaat nam de fotosynthese toe door CO2 te doseren en daardoor
ook de groei en productie. Maar bij hoog CO2 en laag CO2 was het aandeel van de
vruchten in het drogestof-gewicht gelijk. Wel werden de vruchten zwaarder door extra
CO2. De verklaring is weer te vinden in de teeltwijze van tomaat. Tomaat heeft maar
één bovengronds groeipunt, de kop, want de andere groeipunten (dieven) worden
weggehaald. Een tomatenplant heeft een bepaald aantal trossen en per tros een bepaald
aantal vruchtbeginsels. In de zomer is over het algemeen de zetting goed en
C02-doseren blijkt de zetting niet te verbeteren. Dit betekent dat bij tomaat het aantal
vruchten niet toeneemt door CO2, met andere woorden dat de sinksterkte van de
vruchten niet verandert door CO2. Omdat ook het aantal vegetatieve groeipunten niet
verandert, is er geen verandering in de krachtenverhoudingen binnen de plant. De
verdeling van de assimilaten wordt daardoor niet beïnvloed door C02-doseren.
Bladdikte
Een andere waarneming in de genoemde proeven betrof de bladdikte. Dit wordt bepaald
door het bladoppervlak en het drooggewicht te meten. Een blad met een hoog gewicht
per cm 2 of met een klein oppervlak per gram is een dik blad. Veel licht en een hoge
concentratie CO2 leiden meestal tot dikker blad. Het was opvallend dat bij komkommer
het blad nauwelijks dikker werd onder invloed van CO2, terwijl dit bij paprika en tomaat
wel het geval was. De verklaring is dat komkommer altijd de extra assimilaten kwijt kon
in extra scheuten, met extra bladeren en extra vruchten. Bij tomaat en paprika was de
vraag naar assimilaten niet evenveel gestegen als het aanbod van assimilaten, zodat de
overmaat in de bladeren werd opgeslagen. Dit betekent dat als tomatenplanten in de
zomer last hebben van kort blad, dit door hoge C02-concentraties versterkt kan worden.
Kort blad is immers een gevolg van een assimilatenoverschot. Het is daarom beter bij
het ontstaan van kort blad de dosering te verlagen.
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Samenvatting
In het onderzoek leidde CO2doseren bij komkommer en vooral bij paprika tot een
gunstiger verdeling van drogestof (relatief meer assimi/aten kwamen in de vruchten). Dit
kwam door een toename van het aantal vruchten en daardoor een betere sinksterkte
van de gezamenlijke vruchten. Bij tomaat was dat niet zo.
Tomaat en paprika kregen dikker blad als gevolg van extra assimilatenproductie
door
CO2doseren. Komkommer niet, omdat in dit gewas de nieuwe scheuten en nieuwe
vruchten alle extra assimilaten opnamen.

2.6

EFFECT VAN CO2-DOSEREN OP TUINBOUWGEWASSEN

Uit Nederlands en buitenlands onderzoek blijkt dat CO2 doseren onder normale
omstandigheden altijd een positief effect heeft. De grootte van het effect kan per
gewas en teeltsituatie verschillen.
CO2 en uitgangsmateriaal
C02-doseren heeft een gunstige invloed op de teelt van moerplanten. Het aantal
stekken, de kwaliteit van de stek, en zowel vers- als drooggewicht, nemen toe. Goede
resultaten zijn onder meer behaald bij Campanula isophylla, Pelargonium x zonale,
Pelargonium x peltatum, Chrysanthemum x indicum, Fuchsia x hybrida en Saintpaulia.
De beworteling van de stek verloopt beter en er is minder uitval van stekken. Bij het
stenten van rozen blijkt dat onder invloed van CO2 doseren het blad van de ent minder
snel geel wordt en het percentage goed bewortelde stentlingen met 25 % toeneemt.
C 0 2 doseren bij stenten heeft in de zomer, als gevolg van meer licht, meer effect dan in
de winter. De opkweek van groentegewassen gaat circa 1 0 % sneller als de planten bij
600 à 7 0 0 ppm opgekweekt worden in plaats van 350 ppm. Daarnaast is de kwaliteit
ook beter, de planten hebben een hoger drogestof-gehalte en dikker blad. De
streefwaarde voor de opkweek is maximaal 700 ppm.
CO2 bij groentegewassen
De effecten op de vier grote vruchtgroentegewassen zijn in paragraaf 2.5 (tomaten,
komkommer en paprika) en 2.3 (aubergine) besproken. Ook bij alle andere
groentegewassen geldt dat CO2 doseren tot een betere gewasopbrengst leidt. Bij sla en
ijsbergsla geeft een verhoging van de C02-concentratie tot 8 0 0 - 1 0 0 0 ppm een
toename van de productie. Nog hogere C02-concentraties geven geen hogere
opbrengst. Ook bij aardbei leidt een verhoging van de C02-concentratie tot een betere
productie en een betere kwaliteit. Als bij gesloten ramen in de ochtenduren tot 1500
ppm CO2 gedoseerd wordt, neemt het percentage 2e soort af. Bij courgette verbetert de
uitgroei van de vruchten waardoor er meer vruchten geoogst worden.
CO2 doseren heeft over het algemeen geen of nauwelijks effect op de kwaliteit van de
groentegewassen. Dit geldt zowel voor het uiterlijk, de houdbaarheid als de inwendige
kwaliteit. Bij tomaat spreken de gevonden resultaten elkaar tegen. CO2 heeft geen
effect op de kwaliteit van komkommer, paprika, aubergine en diverse bladgewassen.
De positieve resultaten van CO2 bij groente zijn vooral een betere gewasgroei en een
hogere productie.
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CÛ2 bij siergewassen
Bij siergewassen zijn de effecten van CO2 niet altijd te zien in de toename van het aantal
stuks, maar vaak aan een betere kwaliteit en een kortere teeltduur. Kwaliteit is moeilijk
definieerbaar en afhankelijk van het soort plant. De betere kwaliteit wordt vaak
veroorzaakt door een hoger tak- of plantgewicht.
C02-doseren bij snijbloemen
Bij snijbloemen resulteert CO2 doseren over het algemeen in een snellere groei, een
rijkere bloei, een betere stengel- en bloemkwaliteit en afhankelijk van het gewas een
vroegere bloei. Onder bloemkwaliteit wordt verstaan: grotere (zwaardere) bloemen en
meer bloemen per bloeiwijze. Doordat het gewas 'harder' is, is er minder kans op
Botrytis en meeldauw.
Proeven met lelie tonen aan dat minder bloemknopverdroging optreedt en het gewas
groener is, waardoor het er beter uitziet. Bij roos, Gerbera en Alstroemeria nemen zowel
de productie als de kwaliteit toe. De kwaliteit van anjer wordt beter en de bloei
vervroegd. Bij Freesia wordt zowel de opbrengst verhoogd als de kwaliteit verbeterd; de
takken zijn zwaarder en de kam groeit beter uit. De teeltduur van Freesia w o r d t zeven
tot tien dagen korter wanneer de temperatuur bij CO2 doseren ook wat hoger is. Bij veel
licht is een temperatuur van 18 tot 20 °C toelaatbaar. CO2 doseren bij Amaryllis in
vergelijking met niet doseren geeft meer en zwaarder blad en een toename van de
bolmaat. De bolmaat blijft bepalend voor het bloeiresultaat. De CCh-concentratie bij niet
doseren komt regelmatig beneden de buitenwaarde.
CO2 doseren bij pot- en perkplanten
Bij groene potplanten geeft CO2 doseren vooral een snellere groei, waardoor kwalitatief
betere planten ontstaan met een intensere bladkleur. Bovendien kan de teeltduur met
circa twee weken verkort worden. Daarnaast blijven een aantal gewassen compacter,
zoals Ficus pumila en Hedera helix, en ontstaan er onder andere bij Dieffenbachia, Ficus
benjamina en Ficus pumila meer zijscheuten.
Bij bloeiende potplanten resulteert CO2 doseren ook in een snellere ontwikkeling, wat
voor de meeste onderzochte gewassen ook een bloeivervroeging van een à t w e e weken
inhoudt. De kwaliteit wordt duidelijk beter, dat wil zeggen een compactere groei, meer
zijscheuten en groener blad.
Effecten bij perkplanten zijn een snellere ontwikkeling en dus snellere bloei, compactere
planten met een betere kwaliteit. De ontwikkeling wordt gelijkmatiger, er is minder
uitval bij vermeerdering en de gewassen zijn minder gevoelig voor schimmelziektes.
C02-doseren bij CAM-planten
Bij succulente gewassen zoals cacteeën en vetplanten, bijvoorbeeld Kalanchoë worden
CAM-planten gevonden. Maar ook een aantal orchideeën zoals Phalaenopsis zijn CAMplanten. Dit zijn planten die oorspronkelijk 's nachts CO2 opnemen, zie hiertoe ook
paragraaf 2 . 1 . Dit zou betekenen dat voor deze planten CO2 doseren overdag geen zin
heeft, maar daarentegen 's nachts moet gebeuren. Maar het blijkt dat sommige soorten
onder gunstige omstandigheden, zoals voldoende water en niet te hoge temperatuur,
overdag gewoon CO2 opnemen en verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
Kalanchoë-cultivars 'Singapore' en 'Mistral'. Onder Nederlandse omstandigheden, bij
een teelttemperatuur van 20 °C en voldoende vocht, had CO2 doseren 's nachts
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nauwelijks effect. Het in het voorjaar overdag toedienen van CO2 resulteerde wel in een
toename van het vers- en drooggewicht ten opzichte van overdag geen CO2 toedienen.
Phalaenopsis reageert niet op C02-dosering overdag. Pas enkele uren voor het donker,
als de voorraad malaat op is, begint de plant voorzichtig met het openen van de
huidmondjes en de opname van CO2. De opname van CO2 verloopt wel beter als de
vochtvoorziening optimaal is.
Een uitgebreide beschrijving van het CCh-effect op siergewassen staat in het PBGrapport nr 4 7 'Invloed van CO2 op de productie en kwaliteit van potplanten en
snijbloemen'. In het rapport wordt een groot aantal siergewassen en cultivars nader
besproken.
Advieswaarden
Voor groenten geldt 's winters 700 ppm oplopend tot 1000 ppm bij voldoende instraling
en C02-voorraad. 's Zomers zo hoog als economisch verantwoord is.
De advieswaarden voor CO2 doseren voor pot- en perkplanten liggen globaal tussen de
600 en 900 ppm. Voor snijbloemen liggen de advieswaarden voor de verschillende
gewassen wat verder uit elkaar. De waarden voor een aantal belangrijke snijbloemen
staan in Tabel 3.
Tabel 3

Advieswaarden C02-concentratie voor een aantal belangrijke
snijbloemen
Gewas

Advieswaarde CO2 in ppm

Alstroemeria
Anjer
Anthurium
Bouvardia
Chrysant
Cymbidium
Eustoma
Freesia
Gerbera
Gypsophila
Lely
Roos

700900
1000
600
1000
600900
600700
600900
500600
500600
700- 1000
800- 1000
600- 900

Bron: Dyk, D. Van en S. Seydel Planzen wecken mit CO2 als
'lichtersatz', Zierplanzenbau 7 (1985): 3 1 6 - 3 1 9 .

Hoge C02-waarden kunnen alleen gerealiseerd worden bij gesloten luchtramen. Bij
geopende ramen is het advies in ieder geval altijd de buitenconcentratie van circa 360
ppm aan te houden. Let er op dat de CCh-waarden bij gesloten ramen niet te hoog
oploopt en de advieswaarden daardoor te ver overschreden worden. Informatie over
schadelijke effecten van CO2 doseren staat in paragraaf 2.7
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2.7

SCHADELIJKE EFFECTEN VAN CO2-DOSEREN

Soms kunnen problemen ontstaan bij of als gevolg van de CCh-dosering. De CO2concentratie in de kas kan te hoog oplopen. Daarnaast kunnen bij het gebruik van
rookgas- CO2 ook schadelijke gassen in de kas terecht komen zoals ethyleen en
stikstofoxiden.
Schade door C02-overmaat
Vooral wanneer er niet geventileerd wordt en de CCh-bron in de ruimte zelf staat, kan
de concentratie in de kas hoog oplopen. Dit speelt met name bij heteluchtteelten in de
winter. Maar ook een defecte meetinstallatie kan leiden tot een te hoge concentratie in
de kas. Bij zowel groenten als bloemen kan dan schade ontstaan.
De opening van huidmondjes wordt kleiner als de CCh-concentratie toeneemt. Dit is bij
veel gewassen waargenomen en geldt voor het traject buitenwaarde tot ca. 2 0 0 0 ppm.
De verdamping wordt hierdoor beperkt en dat heeft tot gevolg dat de plant niet meer
(voldoende) kan koelen en water en voedingselementen opnemen. De schade bestaat
ondermeer uit bladvergeling, later gevolgd door bladverdroging.
Nog hogere CCh-concentraties, boven de 4 0 0 0 à 10.000 ppm, zorgen ervoor dat de
huidmondjes volledig ontregeld worden. De huidmondjes kunnen volledig opengaan,
waardoor de verdamping te snel gaat en eventuele schadelijke stoffen vrij het blad
binnen kunnen stromen. Doordat de verdamping en/of de concentratie schadelijke
stoffen in de plant hierdoor te hoog oploopt, ontstaat schade aan de plant. Dit kan
leiden tot groeireductie, bladchlorose en -necrose of kleinere bladeren bij de

Bladvergeling bij paprika als gevolg van hoge

CÖ2-concentraties
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Beschadiging van sla door SO2 + NO2
verschillende gewassen. De reactie is omkeerbaar voor zover de blootstelling aan de te
hoge concentratie één tot enkele dagen geduurd heeft. Langdurige blootstelling aan
concentraties boven de 1 0 . 0 0 0 ppm geven een onomkeerbaar effect.
Het weer speelt een belangrijke rol bij het optreden van schade. De schade treedt vaak
op na plotselinge overgangen van donker naar licht weer.
In 1995 ontstonden zettingsproblemen bij paprika bij een dosering vanaf 1000 ppm met
zuiver CO2. Bij de doseringen 2 5 0 0 , 1 500 en 1000 ppm werd het paprikablad in de
bovenste 50 cm grauwgrijs, later geel. De instraling nam in dezelfde tijd sterk toe. De
bladverschijnselen leken op boriumgebrek, maar met een opvallend verschil dat de
bladnerven groen bleven. Een jaar later, in 1996, bleven bij vergelijkbare concentraties
de bladeren wel groen, maar waren er geen scherpe weersovergangen. Bij komkommer
verdrogen de bladeren en worden de bladranden geel bij concentraties ver boven de
1000 ppm. Bij aubergine treedt bladvergeling al op bij concentraties van circa 750 ppm.
Ten opzichte van 3 5 0 ppm heeft dit echter geen nadelige gevolgen voor de productie. In
twee achtereenvolgende jaren was gedurende de gehele teelt bij 7 5 0 ppm CO2 de
productie hoger dan bij 3 5 0 ppm, ondanks dat de bladvergeling vrij sterk was. De
oorzaak van bladvergeling is niet geheel duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat ook
voedingselementen een rol spelen. Ook bij siergewassen treedt bladnecrose en
groeiremming op als gevolg van teveel CO2.
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De bovengrens voor de CCh-concentratie hangt af van het gewas en het jaargetijde. Met
concentraties tot 1000 ppm wordt schade bijna altijd voorkomen.
Schade door andere stoffen
Bij het doseren van CO2 kunnen ook andere gassen in de kas komen. Dit zijn ondermeer
stikstofoxiden (NO en NO2 samengevat als NOx), ethyleen (C2H4), koolmonoxide (CO) en
zwaveldioxide (SO2).
Planten leiden schade door ethyleen, NOx en SO2. Er zijn t w e e soorten schade; acuut en
chronisch. Acute schade ontstaat na een korte, hevige blootstelling. De schade is
meestal snel te zien. Bij langdurige blootstelling aan een lage concentratie kan
chronische schade ontstaan. Meestal is deze schade niet direct zichtbaar maar uit zich
in groeiremming en productievermindering. In tabel 4 staan grenswaarden voor een
aantal stoffen.
Tabel 4

Gevoeligheidsgrenzen van planten voor schadelijke gassen bij verschillende
blootstellingsduur in delen per miljard (ppb) en microgram per kubieke meter
(10' 6 g/m 3 )
Gas
O3

NO
NO2
SO2
C2H4

Acuut
ppb
100
1000
600
70
50

Chronisch
6

10 g/m
200
1250
1150
187
58

3

PPb
30
250
100
15
8

106g/m3
60
313
192
40
9,3

De meeste stoffen versterken elkaar. De schadedrempels kunnen dus niet bij elkaar
worden opgeteld. Onder glas blijkt bij geringe ventilatie de concentratie NO hoger op te
lopen dan van NO2. De schadegrens voor NO wordt hierdoor sneller bereikt dan voor
NO2. De groei van diverse plantensoorten werd sterk geremd na drie tot zes weken
blootstelling aan mengsels van 30 ppb NO2, O3 en SO2. Groeiremming kan vaak al
optreden zonder dat uitwendige verschijnselen te zien zijn.
De gevoeligheid voor schadelijke gassen verschilt per plantensoort en soms zelfs per
ras. De gevoeligheid is mede afhankelijk van de opening van de huidmondjes. Als de
huidmondjes wijder open staan, kan meer van het schadelijke gas de plant
binnendringen waardoor bij een lagere concentratie al schade ontstaat. Drogere kaslucht
leidt dus over het algemeen t o t minder problemen, omdat de huidmondjes verder dicht
zijn.
De gevoeligheid neemt ook af bij een wat hogere C02-concentratie, waarschijnlijk
doordat de huidmondjes hierdoor eveneens wat sluiten. Onderzoek liet zien dat extra
CO2 doseren de schade die NOx veroorzaakt in zekere mate kon beperken. Het doseren
van zuivere CO2, zonder NOx, gaf echter een veel beter resultaat. De kastemperatuur
heeft eveneens invloed op de schade. Hogere kastemperaturen leiden tot minder schade
dan lage. Ook de aanwezigheid van andere stoffen kan de schade versterken, zoals
bijvoorbeeld ozon (O3). Ozon is op zich al zeer schadelijk, maar de aanwezigheid van
ozon versterkt het negatieve effect van de andere luchtverontreinigingen.
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NÖ2-beschadiging bij tomaat (foto AB-DLO,

Wageningen)

Enkele voorbeelden van schade
Ethyleen
Ethyleen, of etheen, is een plantenhormoon dat de veroudering stimuleert. In heel kleine
doses is het al schadelijk voor het gewas. Ethyleen kan bij potplanten bloemknop-,
bloem- en bladval en/of stagnatie van de groei veroorzaken. Orchideeën zijn bijzonder
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gevoelig voor ethyleen. Een geringe concentratie geeft al bloemverkleuring, zoals ook na
bevruchting voorkomt.
Ethyleen geeft bijvoorbeeld bij Freesia bloeivertraging, kortere scheuten en stelen en
minder bloemen op de hoofdkam. Bij chrysant blijft de knopontwikkeling achter en kan
doorwas ontstaan. Bij roos kan een ethyleenconcentratie van 0,5 ppb afstoting van de
bloemknoppen veroorzaken, daarnaast kunnen kortere stelen, bladvergeling en afstoting
van het jonge blad optreden. Lelies kunnen als gevolg van geringe concentraties
ethyleen in de lucht last krijgen van bladvergeling, bloemknopverdroging en knopval.
Een aantal andere bloemgewassen verwelkt vroegtijdig. Onder invloed van ethyleen
blijven bloemknoppen van tomaat en paprika dicht en vallen makkelijker af. Ernstige
ethyleenschade van groentegewassen uit zich in bladvergeling.
NQx
Het gemiddelde niveau van NOx in de kas is meestal te laag voor acute effecten.
Schade veroorzaakt door NOx is daarom meestal niet direct te zien. Pas als het gewas
wordt vergeleken met een gewas zonder NOx valt het verschil op. NOx geeft
groeiremming, productieverlies en productieverlating.
Meestal is er een interactie met de C02-concentratie. Een hogere C02-concentratie (tot
circa 1000 ppm) maakt de plant iets minder gevoelig voor NOx. Echter, de aanwezigheid
van NOx vermindert altijd het positieve effect van de verhoogde C02-concentratie.
SO2
Bij de verbranding van aardgas komt nauwelijks SO2 vrij, bij kolen of oliestook wel. SO2
geeft in lage concentraties al schade in de vorm van chlorose, bladbeschadiging en
groeireductie.
ÇO
Het meten van kleine hoeveelheden ethyleen is weliswaar mogelijk, maar tot voor kort
een kostbare zaak. Kleine concentraties koolmonoxide (CO) kunnen wel eenvoudig
worden gemeten. Ethyleen en CO ontstaan beiden bij onvolledige verbranding. Het
meten van CO in de rookgassen is een goede indicator voor onvolldige verbranding.
Zodra de CO-concentratie boven de 3 0 ppm oploopt, moet de dosering van rookgassen
naar de kas onmiddelijk worden stopgezet. De rookgassen moeten dan via de
schoorsteen naar buiten geleid worden. Koolmonoxide is niet schadelijk voor planten,
maar in kleine hoeveelheden al dodelijk voor de mens. Daarom mogen de vervuilde
rookgassen niet in het ketelhuis of de schuur terecht komen. Zolang de CO te hoog is,
moet alle gas via de schoorsteen afgevoerd worden. Pas als de concentratie weer enige
tijd beneden de drempelwaarde is, mag de dosering naar de kas hervat worden.
De MAC-waarde voor CO is 25 ppm of 29 mg/m3 lucht. Deze waarde geldt voor een
achturige werkdag. Dit betekent dat mensen niet in een ruimte mogen werken/aanwezig
zijn waar de CO-concentratie boven die 25 ppm ligt.
De ontwikkeling van een betaalbare ethyleenmeting is zover gevorderd dat over niet al
te lange tijd deze toegepast moet gaan worden bij rookgasreiniging. In de toekomst
worden waarschijnlijk zowel een CO-meter als een ethyleenmeter in de rookgassen
verplicht.
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3.

TECHNISCHE ASPECTEN VAN HET CO2-DOSEREN

3.1

DE VERWARMINGSKETEL ALS CO2-BRON

Inleiding
De gasgestookte centrale verwarmingsketel heeft op het glastuinbouwbedrijf een
dubbele functie. De installatie dient in de eerste plaats voor het verwarmen van de
kas. In de tweede plaats wordt de ketel gebruikt als C02-bron voor CCh-bemesting
van het gewas. De verbrandingsgassen die bij de verbranding van aardgas ontstaan,
worden rookgassen of afgassen, genoemd. De afgekoelde verbrandingsgassen die, al
dan niet met buitenlucht vermengd, voor CCh-bemesting gebruikt worden, noemen
we doseergassen. De doseergassen worden door middel van een doseerinstallatie en
een daaraan gekoppeld verdeelsysteem in de kas verspreid. De doseerwaarde is de
hoeveelheid aardgas die per ha per uur verbrand wordt voor CCh-bemesting.
De brander
De gasbrander is de meest gebruikte CCh-producent voor C02-dosering in de
glastuinbouw. Verbranding van 1 m 3 aardgas levert 1,78 kg CO2. Omgekeerd is
voor de productie van 1 kilo CO2 1/1,78 = 0,56 m 3 aardgas nodig. Als
aardgasbranders aan de wettelijke keuringseisen voldoen en goed zijn afgesteld en
onderhouden, bevatten de verbrandingsgassen maar zeer geringe hoeveelheden
schadelijke bijgassen. De verbrandingsgassen zijn direct geschikt voor C02-dosering.

Verwarmingsketel

als CÖ2-bron
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Onvolledige

verbranding

Volledige

verbranding

Rookgassen van een oliebrander zijn meestal ongeschikt voor CCb-dosering. Ze
bevatten te veel schadelijke bijgassen, zoals zwaveldioxide (SO2).
Om te voorkomen dat er door onvolledige verbranding van het aardgas schadelijke
bijgassen ontstaan, wordt het aardgas gemengd met meer lucht dan voor volledige
verbranding theoretisch nodig is. Dit noemen we luchtovermaat. De luchtovermaat
wordt weergegeven met de zogenaamde luchtfactor (X). Een Xvan 1,1 betekent een
luchtovermaat van 10 %. Het CCh-gehalte van de verbrandingsgassen is afhankelijk
van deze luchtfactor en bedraagt circa 9 % bij een kleine vlam (X=~\,3) tot 1 0 , 5 % bij
een grote vlam ( X= 1,1 ) zie tabel 5. Als er geen luchtovermaat is (X= 1 ) , maar wel
een volledige verbranding, spreken w e van een stoichiometrische verbranding.
In het algemeen gesproken zijn alle in de tuinbouw gebruikte gasbranders geschikt
voor C02-dosering. De doseerwaarde ligt tussen de 30 m 3 en 150 m 3 aardgas per ha
per uur. Bij moderne branders is het regelbereik zo groot, dat er zowel bij lage stand
(30 m3) als bij hoge stand (150 m3) van de brander een volledige verbranding
plaatsvindt en de rookgassen geschikt zijn voor CCh-dosering. De brander moet op de
laagste stand, waarop hij nog zuiver brand, vergrendeld zijn. Tijdens het CO2doseren kan de brander dan wel meer gas verbranden, maar niet minder. Dat laatste
mag ook niet, want bij een lagere branderstand dan de vergrendelde, is de
verbranding onvolledig en worden er schadelijke bijgassen gevormd (zie paragraaf
3.6.). Als de brander over het gehele regelgebied zuiver brandt, is vergrendeling
natuurlijk niet nodig. Er zijn verschillende regelsystemen in de handel die voor het
juiste gas/luchtmengsel zorgen, zodat er onder alle omstandigheden een volledige
verbranding plaatsvindt. Om dit te verzekeren moet er altijd een zekere
zuurstofovermaat (3%) aanwezig zijn.
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Lo w-NOx-branders
Ook goed afgestelde branders produceren NOx-gassen, een mengsel van NO en NO2
(zie 3.6). NOx is schadelijk voor plant en milieu. Door verbetering van de branders
neemt de ongewenste uitstoot van NOx-gassen steeds verder af. De traditionele
branders hadden een uitstoot van 150-200 mg/m 3 rookgas, terwijl de huidige NOx arme gasbranders tussen de 60 en 100 mg NOx per m 3 rookgas produceren. Een
aantal gasbranders is voorzien van een Low-NOx GASKEUR en produceert zelfs
minder dan 60 mg/ m 3 . Het is mogelijk om in bestaande systemen de brander zonder
grote ingrepen te vervangen door een Low-NOx -brander ("retrofit").

Low-NOx-brander

(retrofit)

Beveiliging en onderhoud
In Nederland moeten volgens de wet zowel de gasbeveiligingsapparatuur in de
gasstraat als de vlambeveiliging in de branderautomaat voorzien zijn van een door
GASTEC te Apeldoorn afgegeven keurmerk. Tevens is in een Algemene Maatregel
van Bestuur gesteld dat elke gasbranderinstallatie groter dan 6 6 0 kW voor de eerste
in bedrijfstelling gekeurd dient te worden door het aardgasleverend bedrijf Gastee te
Apeldoorn, of een andere deskundige die in het bezit is van het diploma VISATECHNICUS. De installatie moeten bovendien elke twee jaar een herkeuring
ondergaan, zodat de veiligheid ook op de langere termijn gewaarborgd blijft.
Voor een goede en optimale verbranding is het noodzakelijk dat de brander jaarlijks
een controle- en onderhoudsbeurt krijgt. Het verdient daarom zeker aanbeveling om
met een daartoe gecertificeerde installateur een onderhoudscontract of servicecertificaat af te sluiten. Van een controle- en onderhoudsbeurt wordt een
meetrapport gemaakt waarin minimaal de volgende gegevens te staan:
- gasverbruik per branderstand;
- C02-percentage (02-percentage);
- CO-percentage;
- vermogen van de ketel (kW);
- rendement van de ketel;
- afstelwaarde beveiligingen;
- conditie gasbranderinstallatie;
- optie voor NOx-waarden.
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Het C02-verdeelsysteem
Rookgassen en doseergassen
De rookgassen die uit de ketel komen zijn heet. De temperatuur varieert van circa
100 °C bij een kleine vlam tot circa 200 °C bij een grote vlam. De hoeveelheid
rookgas die per m 3 verbrand aardgas vrijkomt is afhankelijk van de temperatuur en
van de luchtfactor. In tabel 5 is dit verband weergegeven. De rookgassen moeten tot
beneden de 60 °C worden afgekoeld alvorens ze als doseergas gebruikt kunnen
worden. Dit is noodzakelijk omdat de meestal kunststof doseerleidingen niet bestand
zijn tegen temperaturen boven de 60 °C. Hete gassen geven bovendien schade aan
het gewas. Afkoeling van de rookgassen kan op twee manieren plaatsvinden.
7 Bijmengen van buitenlucht
De hete rookgassen worden gemengd met zoveel buitenlucht, dat de temperatuur
daalt tot beneden de 60°C. De hoeveelheid bij te mengen buitenlucht hangt af van de
rookgas- en de buitenluchttemperatuur (zie tabel 6). Een nadeel van bijmengen is dat
hierdoor het volume van de doseergassen sterk toeneemt. Hoe groter dit volume, hoe
groter de doseerleidingen en de transportventilator moeten zijn en dus ook het
stroomgebruik.
Voorbeeld 1
Stel de rookgastemperatuur is 200 °Cen de luchtfactor 1,1.Het volume rookgas per m3
verbrand aardgas bedraagt dan 18 m3 (tabel 5). Om de rookgas af te koelen tot 60 °Cis door
menging met (buitenjlucht van 20 °C,per m3 rookgas 63 m3 (buiten)lucht nodig. Hierdoor
ontstaat 81 m3 doseergas (tabel 6). Bij een doseerwaarde van 80 m3 aardgas per haper uur,
moet er dan 80 x 81 = 6480 m3 doseergas de kas ingeblazen worden.
2 Gebruik van een rookgascondensor.
Een rookgascondensor is een warmtewisselaar die achter de ketel wordt geplaatst. Hij
onttrekt warmte aan de rookgassen. Deze warmte kan nuttig worden gebruikt voor

Hoeveelheid rookgas (m3) die vrijkomt per m 3 verbrand aardgas bij
verschillende luchtfactoren ( X = 1,0 t/m 1,6) en verschillende
rookgastemperaturen (40 t/m 200 °C). In de tweede kolom staat het
bijbehorende dauwpunt en in de derde kolom het CCh-gehalte.

Tabel 5

Luchtfactor

Dauwpunttemp. °C

l
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,6

58,6
56,9
55,2
53,7
52,4
49,8

CO2gehalte
vol.%
11,7
10,6
9,7
8,9
8,2
7,1

3
Rookgasvolume lm ) in relatie tot de
verbrant jingstem peratuur

40 °C
10,9
11,9
12,5
13,6
15,0
17,0

60 °C
11,6
12,7
13,3
14,5
16,0
18,1
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100 °C
13,0
14,2
14,9
16,3
17,9
20,2

140 °C
14.4
15,7
16,5
18,0
19,8
22,4

180 °C
15,8
17,3
18,1
19,8
21,8
24,6

200°C
16,5
18,0
18,9
20,6
22,7
25,6

Rookgascondensor

het verwarmen van de kas. Afhankelijk van het type condensor en de inbouw in het
verwarmingssysteem van het bedrijf kan een rookgascondensor tot ongeveer 1 5 %
energiebesparing leiden. Een rookgascondensor hoort vanwege de optimale
energiebenutting standaard aanwezig te zijn op stookbedrijven.
Door de condensor nemen temperatuur en volume van de rookgassen af en kunnen
direct als doseergas gebruikt worden (tabel 6). Als de rookgastemperatuur beneden
58 °C daalt, gaat de in de rookgas aanwezige waterdamp condenseren (vandaar de
naam). Als gevolg hiervan wordt het doseergas droger. Daardoor komt er minder
vocht in het doseersysteem en in de kaslucht.
Voorbeeld 2
Door de condensor daalt de rookgastemperatuur van 200 °Cnaar 60 °C. Het volume rookgas
per m3 aardgas neemt hierbij af van 18m3 tot 12, 7m3(luchtfactor = 1,1).Bijeen
doseerwaarde van 80 m3/ha. moet er 80 x 12,7 = 1016 m3 doseergas de kas ingeblazen
worden. Bij koeling met buitenlucht was dit 6480 m3 (voorbeeld 1).Bij gebruik vaneen
condensor is dus een veelkleiner verdeelsysteem nodig.
Bij nog lagere rookgastemperaturen daalt de hoeveelheid doseergas nog verder. Om
een goede verdeling van de doseergassen in de kas te krijgen, wordt in de praktijk
dan extra lucht bijgemengd, tot bijvoorbeeld minimaal 6 0 0 - 1 0 0 0 m 3 doseergas per
hectare per uur. Een kleppensysteem kan verschillende mengverhoudingen tussen
rookgas en lucht realiseren en zodoende bij een vast doseergasvolume de
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Tabel 6

Rookg astemp. in
°C

60
100
140
180
200

Hoeveelheid (m3) lucht van verschillende temperaturen (0, 10, 20 °C)
die per m 3 verbrand aardgas bijgemengd moet worden om rookgassen
van verschillende temperaturen (60 tot 200 °C) af te koelen tot 60 °C.
Luchtfactor X = 1,1.
m 3 rookgas
per m 3
aardgas

12,7
14,2
15,7
17,3
18,0

Hoeveelheid (m3) lue ht nodig om
de rookgas van 1 m 3
aardgas af
te koeler i tot 60 °C

Gevormde hoeveelheid (m3)
doseergas uit 1 m 3 aardgas
(afgerond)

luchttemperatuur

luchttemperatu ur aardgas

0 °C
0
9,5
20,9
34,6
42,0

10 °C
0
11,4
25,1
41,5
50,4

20 °C
0
14,2
31,4
51,9
63,0

0 °C
13
24
37
52
60

10 °C
13
26
41
59
68

hoeveelheid CO2 in het doseergas verhogen of verlagen. Zo kan er naar wens meer of
minder CO2 in de kas gebracht worden.
Als het CCh-verdeelsysteem is berekend voor een ketel zonder condensor, dus veel
m 3 doseergas per m 3 aardgas, en later wordt een condensor geplaatst, waardoor er
veel minder doseergas per m 3 aardgas wordt gevormd, is de verdeelinstallatie te groot
geworden. De juiste grootte van de verdeelinstallatie moet opnieuw worden
uitgerekend en de installatie daarop aangepast.
Doseerwaarde
Om de grootte van de benodigde CCh-installatie uit te rekenen moet eerst de
gewenste dosering (doseerwaarde) worden vastgesteld. Deze is afhankelijk van de
gewenste CCh-concentratie in de kas en het ventilatievoud. In de praktijk bedraagt de
doseerwaarde als er geen warmtevraag is, voor bedrijven zonder warmtebuffer
meestal 30-80 m 3 aardgas/ha/uur en voor bedrijven met warmtebuffer 8 0 - 1 5 0 m 3
aardgas/ha/uur.
Ventilator en doseergasvolume
Een ventilator zuigt de rookgassen uit de schoorsteen en perst deze, eventueel
gemengd met buitenlucht, als doseergas via een leidingensysteem de kas in. Om
zeker te zijn dat de rookgassen aangezogen worden, wordt soms een weerstand in de
schoorsteen geplaatst, net boven het aanzuigpunt. Voor een optimale C02-verdeling is
het belangrijk dat de ventilator voldoende capaciteit heeft om per hectare de
gewenste hoeveelheid doseergassen, doseergasvolume genoemd, de kas in te blazen.
Bepalend voor de capaciteit van de ventilator en de diameters van de leidingen is het
doseergasvolume bij maximale dosering. Dit kan samenvallen met de maximale
belasting ('vollast') van de brander.
Transportleiding en verdeelleidingen
De transportleiding brengt de doseergassen vanaf de ventilator naar de verdeelleiding
in de kas. Om voldoende druk te houden is het belangrijk dat de drukval in de
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20°C
13
28
47
69
81

transportleidingen laag is. Dit betekent zo weinig mogelijk en zeker geen scherpe
bochten. Verder mag de stroomsnelheid maximaal 10 m/s zijn. De leidingdiameter
moet ruim genoeg zijn. Een PVC-transportleiding met aflopende diameter van 4 0 0 ,
315, 2 5 0 , 2 0 0 , 1 60 en 1 25 mm wordt hier meestal voor gebruikt. De verdeelleiding
met daaraan de CCh-darmen moet vervolgens de doseergassen gelijkmatig over de
kas verdelen. Om de drukval in de verdeelleiding laag te houden, mag ook hier de
stroomsnelheid niet hoger zijn dan 10 m/s. Omdat de hoeveelheid doseergassen in de
verdeelleiding steeds lager wordt, kan de diameter van de leiding steeds kleiner
worden. Meestal wordt als verdeelleiding een PVC-leiding gebruikt met een aflopende
diameter van 3 1 5 , 2 5 0 , 2 0 0 , 160, 125 en 90 mm. Om breuk of barsten in de
leidingen te voorkomen mogen de wanden niet te dun zijn. Geadviseerd wordt daarom
buizen te gebruiken met wanddikte klasse 5 1 .
C02-darmen
Via de transport- en verdeelleidingen stroomt de CO2 vervolgens door de C02-darmen.
Zij vormen de laatste stap in het verdeelsysteem. Het zijn geperforeerde slurven van
plastic folie die tussen het gewas liggen. Via kleine gaatjes in de C02-darmen komen
de doseergassen in de kas. Het aantal gaatjes in de darm bepaalt de weerstand die
de doseergassen in de darm ondervinden. Hoe groter het aantal gaatjes, hoe kleiner
de weerstand is. Door deze weerstand bouwt er zich een druk in de darmen op: de
darmdruk. Voor een goede verdeling van de doseergassen moet de druk in de darmen
tussen de 50 en 70 m m w k (millimeter waterkolom) zijn. Bij deze druk worden de

COz-verdee/systeem met darmen waarin te weinig aanwezig is zodat ze door vruchten
en het gewas worden afgekneld
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CCh-darmen niet door stengels of vruchten afgekneld en kan condensvocht
gemakkelijk uit de darmen stromen.
Om deze druk te realiseren, moet het aantal gaatjes in de darmen afgestemd zijn op
de hoeveelheid doseergassen. Het aantal gaatjes wordt aangegeven met de
prikafstand. De prikafstand is de afstand tussen de gaatjes in de lengterichting van de
darm. Per prikafstand worden standaard (rondom) vier gaatjes met een diameter van
0,8 mm geprikt. In tabel 7 is de benodigde prikafstand aangegeven in relatie tot het
doseergasvolume. Als de diameter van de gaatjes afwijkt van de standaard 0,8 mm
dient ook de prikafstand te worden aangepast!
Waarschuwing
In depraktijk komt het voor dat er darmen geleverd worden met gaatjes van 1mm zonder
aangepaste prikafstand. Deze darmen zorgen voor grote problemen. Door een grotere
diameter van degaatjes is de weerstand in de darmen veellager.Hierdoor wordt een te lage
darmdruk opgebouwd. Dit resulteert in een ongelijke CÖ2-verdeling.
Door de weerstand in de CCh-darmen is de druk vooraan bij de verdeelleiding hoger
dan achter in de darm. Dit betekent dat de afgifte vooraan de darm ook groter is dan
achteraan. Om dit verschil in afgifte binnen aanvaardbare waarden te houden, mag
het drukverschil (drukval) maximaal 2 0 % van de druk voor in de darm zijn. Het is van
het grootste belang dat de darmen heel zijn. Scheuren en gaten - behalve de
doseergaatjes - in de darmen leiden tot een ongelijke verdeling van CO2.
De meeste C02-installaties hebben de darmen met een diameter van 41 mm op een
onderlinge afstand van 3,20 m liggen. In dat geval mogen de darmen niet langer zijn

Tabel 7

Benodigde prikafstand bij twee darmafstanden in relatie tot het volume
doseergassen per hectare per uur (doseergesvolume)
Doseergasvolume (m 3 /ha)

Darmafstand
3,20 m
8 0 cm
60 cm
50 cm
4 0 cm
30 cm
25 cm

600
750

900
1200
1500
1800

Tabel 8

1,60 m
160 cm
120 cm
100 cm
8 0 cm
60 cm
50 cm

Maximale darmlengte in relatie tot darmdiameter en darmafstand
Darmdiameter

Darmafstand
1,60
60 m
120 m

41 mm
60 mm
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3,20
40 m
75 m

dan 4 0 m. Het gebruik van langere darmen kan alleen als de darmen op een onderlinge afstand van 1,60 m gelegd worden of als er sprake is van grotere
darmdiameters. Tabel 8 geeft de maximale darmlengte in relatie tot darmafstand en
darmdiameter weer. Voor afwijkende darmafstanden raadplege men de installateur.
Smoorplaatjes
Een gelijkmatige verdeling van de doseergassen over de kas wordt bereikt als de druk
in de darmen overal gelijk is. De doseergassen, die aan het einde van de verdeelleiding
de kas instromen, leggen echter een veel langere weg af en ondervinden dus meer
weerstand dan de doseergassen die aan het begin van de verdeelleiding de kas
instromen. Om de darmdruk overal gelijk te maken, wordt in elke aftak van de
verdeelleiding een weerstand ingebouwd. Dit gebeurt in de vorm van smoorplaatjes.
Smoorplaatjes zijn ronde plaatjes met een gaatje erin van een bepaalde diameter. De
verhouding tussen de diameter van het gaatje en de diameter van de aftak bepaalt de
mate waarin de druk gesmoord wordt. Hoe kleiner de verhouding, hoe meer er
gesmoord wordt. Als de smoorplaatjes niet goed berekend zijn, ontstaan er
concentratieverschillen in de kas. Het is daarom van belang dit door deskundigen te
laten uitvoeren. Dit geldt overigens ook voor het uitrekenen van de rest van het
C02-verdeelsysteem. Een goed berekend, geïnstalleerd en onderhouden systeem
voorkomt grote C02-verschillen in de kas en draagt daardoor bij aan het tegengaan
van productieverschillen binnen de kas.
Condensafvoer
Een van de grootste problemen bij CCh-verdeelinstallaties is condensvocht. Als er
condensvocht in de transport- en/of verdeelleiding blijft staan, ondervinden de
doseergassen hiervan grote weerstand. Het gevolg is dat de ventilator minder
doseergassen de kas in blaast en dat de doseergassen slecht verdeeld worden.
Vochtproblemen in een CCh-installatie kunnen worden voorkomen door de volgende
punten in acht te nemen:
- Monteer in de transport- en verdeelleiding afvoerpunten voor het condenswater.
- Leg de leidingen altijd onder afschot naar achter toe.
- Voorkom verzakkingen in de leidingen.
Condenswater kan goed met behulp van een zogenaamde zwanenhals (sifon)
afgevoerd worden. Door een zwanenhals (sifon) kan het water uit de leidingen
wegstromen zonder dat dit drukverlies tot gevolg heeft. Doordat er in een zwanenhals
altijd water blijft staan, kunnen er nooit doseergassen via de zwanenhals ontsnappen.
Belangrijk is dat de zwanenhals voldoende lengte heeft. De ventilator zal anders het
water uit de zwanenhals blazen, waardoor er alsnog doseergassen ontsnappen.
Door de leidingen onder afschot te leggen, stroomt het water vanzelf naar de
condensafvoerpunten toe. Leg nooit leidingen onder afschot naar de ventilator toe. De
stroomrichting van de doseergassen en het condenswater is dan tegengesteld,
waardoor er ongewenste weerstanden in de leidingen ontstaan.
Bij ondergrondse leidingen is het van belang dat deze goed ingegraven worden zodat
ze niet kunnen verzakken. Een verzakking kan als waterslot gaan werken.
Voor meer uitgebreide technische informatie wordt verwezen naar het 'Handboek
Verwarming Glastuinbouw', uitgegeven in 1995 door het Nutsbedrijf Westland N.V.
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Opslag warmteoverschot bij C02-productie
Inleiding
Door verbranding van aardgas kan CO2 op relatief goedkope wijze op het bedrijf zelf
worden geproduceerd. De hierbij vrijkomende warmte kan gebruikt worden om de kas
te verwarmen. Als er wel behoefte is aan CO2, maar niet gelijktijdig aan warmte, is er
sprake van een warmte overschot. Dit treedt met name op in het voorjaar en in de
zomer, als de zon voldoende energie levert om de kas te verwarmen. Omdat er
meestal 's nachts nog wel een warmtebehoefte is, ligt het voor de hand om de
warmte overdag op te slaan en 's nachts te gebruiken. Hiervoor wordt een tank met
water, een zogenaamde warmteopslagtank, ook wel (warmte)buffer of buffertank
genoemd, gebruikt. Als er geen mogelijkheid tot warmteopslag aanwezig is, of de
opslag te klein is om het gehele warmteoverschot op te slaan, moet er warmte
afgevoerd worden. Dit kan door het aanhouden van een maximumbuis voor CO2, als
dit niet schadelijk is voor het gewas (zie figuur 7). Warmteafvoer kan ook via een zgn.
nood- koeler. In beide gevallen wordt de warmte niet nuttig gebruikt, maar
'weggegooid' en is er dus sprake van energieverspilling. Uit energie en milieuoogpunt
is dit een ongewenste situatie. Warmteoverschot dient te worden opgeslagen in een
warmte- opslagtank. Het is daarom van belang over een voldoende ruime warmteopslagtank te beschikken. Bij een stookregiem van tomaat en komkommer is een
warmteopslag van 8 0 - 1 4 0 m 3 per hectare bedrijfseconomisch optimaal (zie tabel 17).
Bepalen
warmteoverschot
Vaak kan uit de computer worden gehaald, hoeveel uren de brander alleen voor CO2productie heeft gedraaid. Dat aantal uren geeft in combinatie met de branderstand

Figuur 7

Verband temperatuurverschil (°C) tussen buis en kaslucht met de
warmteafgifte (W) per m"2, het gasverbruik (m3) per hectare per uur en
de geproduceerde hoeveelheid CO2 (kg) per hectare per uur. Uitgegaan
is van 4 buizen (51mm) op een kapbreedte van 3,20 m.
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voor CCh-doseren de geproduceerde overtollige warmte. In formule is dit: aardgasverbruik x H ( = bovenwaarde aardgas) x r|( = rendement ketel op bovenwaarde).
Op dezelfde wijze kan eveneens de afgeluchte warmte van een te kleine
warmteopslagtank worden vastgesteld.
Warmtebehoefte
De opgeslagen warmte wordt in de eerstvolgende periode met warmtebehoefte
afgezet. Voor een optimale, energie-efficiënte CCh-dosering is het gewenst om de
volgende morgen met een 'lege' warmteopslagtank te beginnen. De warmtebehoefte
in de nacht is dus bepalend voor de warmteopslag overdag. Als er overdag meer
wordt opgeslagen dan er 's nachts kan worden afgezet, raakt de warmteopslagtank
niet leeg. De volgende dag kan dan minder gedoseerd worden, tenzij men tot
energieverspilling ('verliezen' van warmte) overgaat. Bij bloemisterijgewassen die
worden verduisterd, kan dit wel eens een probleem geven. Bij een gesloten scherm
loopt de warmtebehoefte namelijk sterk terug.
In het voorjaar zijn de nachten nog koud genoeg om de overdag opgeslagen warmte
kwijt te kunnen. Het is daarom goed de grootte van de warmteopslagtank hierop te
baseren.
Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid warmte die 's nachts in de kas kan
worden gebracht, kan de gasmeter worden gebruikt. Noteer op een aantal
karakteristieke dagen in de zomer, bijvoorbeeld een zeer warme en een koele nacht de
gasmeterstand op het moment dat het C02-doseren 's avonds stopt en op het
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moment dat de volgende morgen het doseren weer begint. Het verschil is een maat
voor de gebruikte warmte die, geheel of gedeeltelijk, via de warmteopslagtank
geleverd zou kunnen worden.
Relatie warmteopslagcapaciteit en maximaal beschikbare hoeveelheid CO?
Uitgangspunt:
De temperatuur van de warmteopslagtank stijgt maximaal 50 °C, bijvoorbeeld van 45
°C tot 95 °C. Om l m 3 buffer 50 °C in temperatuur te laten stijgen is 7m 3 aardgas
nodig en hierbij komt 12,5 kilo CO2 beschikbaar.
Berekening:
De verbrandingswaarde van aardgas is 35,17 M J / m 3 .
De soortelijke warmte van water is (afgerond) 4,2 Joule/gram/graad.
Om 1 gram water 50 °C in temperatuur te doen stijgen is 5 0 * 4 , 2 = 2 1 0 Joule nodig.
1m 3 aardgas levert bij een ketelrendement van 8 5 % (.85*35,17) = 2 9 , 8 9 * 1 0 6 Joule
warmte en 1,78 kilo CO2.
Met die 2 9 , 8 9 * 10 6 Joule kan dus 2 9 , 8 9 * 10 6 /210 = 1 4 2 . 3 3 3 gram = 142 kilo
water 50 °C verwarmd worden
Om 1 m 3 (1000 kg) water in de warmteopslagtank 50 °C te verwarmen is dus ca. 7
m 3 aardgas nodig. Hierbij komt 7 x 1,78 = 12,5 kilo CO2 beschikbaar.
Bij een warmteopslagcapaciteit van 80 t o t 1 4 0 m 3 /ha is dat per m 2 : (80 x 12,5) tot
(140 x 1 2,5) = 1000 tot 1 750) kilo. Dat is 100 tot 1 75 gram CO2 per m 2 .
Vuistregel:
Warmteopslagvolume (m3) maal de temperatuurstijging ( °C) maal 0,15 = benodigde
hoeveelheid aardgas (m 3 ). (In de factor 0,15 is ondermeer het ketelrendement verwerkt en
de transportverliezen).
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de bedrijfskundige aspecten van een
warmteopslagtank.
Principe aansluitschema van een
warmteopslagtank
Figuur 8 toont het principe van de aansluiting van een warmteopslagtank aan het
verwarmingssysteem. Bij gebruik van warmte uit de buffer, wordt die boven uit de
tank onttrokken. De temperatuur is boven in de tank het hoogst. De klep VK1 is dan
gesloten en pomp 1 gestopt. Om het water te kunnen onttrekken aan de buffer ,
wordt de driewegklep MK geopend (poort A). Poort B is dan gesloten evenals de
tweewegklep V K 2 . Het warme water kan nu via A-AB van de mengklep naar het
verdeelstuk stromen. Wordt de temperatuur van het water uit de buffer te laag, dan
kan de mengklep, via poort B, heet water bijmengen vanuit de ketel. De klep VK2 is
nog steeds gesloten. Als poort B van de mengklep MK geheel open is, zal de
tweewegklep VK2 openen, zodat de volledige stroom vanuit de ketel naar het
verdeelstuk kan stromen. De afmetingen van mengklep MK moet zodanig zijn
gedimensioneerd, dat de warmte uit de tank zo snel mogelijk kan worden onttrokken
als daarvoor de gelegenheid is. Dit in tegenstelling tot klep VK1 en pomp 1, die niet
meer hoeven te doen dan de opgewekte warmte van de laagstand van de brander te
transporteren naar de warmteopslagtank.
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Opslag van rookgas-C02
In de winter produceert de ketel meer CO2 dan door de plant gebruikt kan worden. In
de zomer komt er te weinig CO2 vrij van de ketel voor een maximale productie. De
vraag kan daarom worden gesteld of de in de winter te veel geproduceerde CO2 kan
worden opgeslagen, om vervolgens in de zomer te worden gebruikt. Hiermee wordt
tevens een milieudoelstelling gediend, namelijk het terugdringen van de CCh-emissie.
Halverwege de jaren ' 8 0 heeft de TU te Delft een uitgebreid onderzoek gedaan naar
Figuur 8

Principe aansluitschema warmte-opslagtank en schema voor een situatie
zonder warmte-opslagtank
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de mogelijkheden om rookgas-CCh op te slaan. De benodigde hoeveelheid rookgas in
de zomer is echter zo groot, dat zonder bewerking het opslaan ervan onmogelijk is.
De concentratie CO2 moet voor opslag opgevoerd worden van 9 à 1 0 % in de
rookgassen tot 9 0 % . De kosten voor zuivering, comprimeren en opslag zijn bij alle
onderzochte mogelijkheden veel hoger dan de kosten die gemaakt worden bij
'gewoon' stoken op het moment dat er behoefte aan CO2 is. Zelfs bij een gasprijs van
ruim 4 0 cent per m 3 is dat nog voordeliger. Als er geen warmtebehoefte is, is namelijk
de hoogte van de gasprijs van belang om de kostprijs van CO2 te berekenen.
Uiteindelijk is gebleken dat alleen opslag voor één dag mogelijk rendabel te maken is.
Dat wil zeggen, 's nachts stoken en het rookgas-CCh opslaan om dit overdag te
doseren. De goedkoopste opslagmethode, waarbij CO2 zonder druk opgeslagen wordt,
vergt echter een volume van 800 m 3 /ha. Nachtopslag van CO2 is het omgekeerde van
warmteopslag overdag in een buffertank. De warmtebuffer is echter veel kleiner (100120 m 3 /ha). Dat scheelt flink in kosten, ruimte en lichtonderschepping.
Al met al kan geconcludeerd worden dat opslag van rookgas-CCh technisch wel
mogelijk is, maar onpraktisch en zeker voor een langere periode, te duur.
In paragraaf 5 wordt berekend wat maximaal aan CCh-opslag uitgegeven mag worden
voor het geval er betere opslagmethoden worden ontwikkeld.

3.2

HETELUCHTVERWARMERS ALS CO2-BRON

Inleiding
Bij heteluchtverwarmers wordt de verbrandingswarmte direct aan de kaslucht
afgegeven. Een ventilator blaast de kaslucht langs de verbrandingsruimte en
vervolgens de kas in. Heteluchtverwarmers staan in de teeltruimte die ze verwarmen.
Daarom moeten ze goed bestand zijn tegen de kascondities. Dit zijn directe
beschijning door de zon, grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid, en
gewasbeschermingsmiddelen.
De opstelling dient zodanig te zijn dat:
* Er een gelijkmatige verdeling van warmte en CO2 wordt verkregen.
* De planten geen hinder ondervinden van een te hoge luchtsnelheid of een
te hoge temperatuur van de verbrandingsgassen of door hittestraling.
* De apparatuur geen last heeft van sproei- of druipwater.
Heteluchtverwarming
In de tuinbouw komen t w e e typen apparaten voor heteluchtverwarming voor. Dit zijn
verwarmingsapparaten zonder en verwarmingsapparaten met rookgasafvoer
(schoorsteen). Tot de eerste groep behoren de hangende heteluchtkanonnen en tot
de tweede groep de, veel grotere, staande apparaten voor luchtverwarming.
De toestellen dienen te voldoen aan EU-normen. Ze moeten vanaf 1 januari 1996
voorzien zijn van het CE-keurmerk (Europese CE-markering). GASTEC te Apeldoorn is
door de Nederlandse overheid aangewezen de toestellen hierop te keuren. Behalve het
CE-keurmerk, is er in Nederland ook het vrijwillige kwaliteitsmerk GASTEC QA
(Quality approved). De normen en eisen voor GASTEC QA worden voortdurend
aangepast aan de behoefte in de markt. Met de komst van GASTEC QA zijn het oude
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Heteluchtkanon
GIVEG-merk en GASKEUR vervallen. Deze keurmerken mogen sinds 1 maart 1996
niet meer op producten worden aangebracht.
Heteluchtkanon
Een heteluchtkanon beschikt over een open verbrandingskamer. Een heteluchtkanon
zuigt lucht aan uit de ruimte waarin het hangt. De aangezogen lucht wordt verhit door
verbranding in een open verbrandingskamer en de verbrandingsgassen worden weer
in dezelfde ruimte uitgeblazen. De in de tuinbouw gebruikte toestellen worden
geleverd tot een maximale belasting van 130 kW en worden ook wel CCh-branders
genoemd. Het zijn heteluchtkanonnen die zo zijn geconstrueerd, dat bij toevoer van
voldoende zuurstof de verbranding volledig is en er maar zeer weinig schadelijke
verbrandingsgassen worden geproduceerd. Hierdoor zijn ze geschikt om als CCh-bron
dienst te doen en mogen ze gebruikt worden in kassen waarin mensen aanwezig zijn.
Als de verbranding niet geheel in orde is, neemt de hoeveelheid schadelijke
verbrandingsgassen (bijgassen), met name koolmonoxide (CO), ethyleen (C2H4),
stikstofoxiden (NOx), sterk toe. Om problemen door een niet optimale verbranding te
voorkomen is daarom regelmatig onderhoud van de apparatuur en controle van de
verbrandingsgassen op de aanwezigheid van onverbrande koolwaterstoffen
noodzakelijk. Het afsluiten van een onderhoudscontract bij fabrikant of installateur is
daarom sterk aan te bevelen. Dit geldt nog eens te meer als de CÛ2-brander ook
gebruikt wordt voor verwarming van de kas. Juist bij lage buitentemperaturen, als de
luchtramen gesloten zijn en er veel branduren gemaakt worden, kan de concentratie
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van schadelijke gassen hoog oplopen. Een goede zuurstofvoorziening voor de brander
is daarom noodzakelijk.
Zuursto fvoorziening
Voor de verbranding van het aardgas wordt zuurstof uit de kaslucht gebruikt en door
de verbranding wordt CO2 aan de kaslucht toegevoegd. Wordt de kas niet
geventileerd, dan zal het zuurstofgehalte (normaliter ca. 20%) in de kaslucht dalen en
het C02-gehalte stijgen. Een goed ontworpen toestel zal bij een geringe daling van het
zuurstofgehalte de brandstof nog wel volledig verbranden, maar hieraan komt snel
een eind. De verbranding is niet meer volledig en er komen ethyleen en koolmonoxide
in de kas. Het is dus noodzakelijk om bij toepassing van CCh-branders altijd te zorgen
voor voldoende toevoer van zuurstof. Hiervoor zijn er een aantal mogelijkheden:
* Continu een minimale ventilatie instellen.
* (Gevel)ventilatie toepassen (automatisch ingeschakeld als de CCh-concentratie te
oog oploopt).
* Aanvoer buitenlucht voor de brander.
Via een dekdoorvoering met regenkap en een flexibele slang wordt door een kleine
axiaalventilator zuurstofrijke buitenlucht naar de brander gevoerd (atmosferische
brander). Dit systeem heeft het meeste effect wanneer het toestel zo is ontworpen
dat de brander buiten de romp van het toestel is geplaatst. De buitenlucht wordt dan
direct in de brander gebracht. De brander werkt dan als het ware in een eigen
omgeving van buitenlucht, los van de kaslucht.
Als door vorst de kieren en naden van de kas zijn dichtgevroren dient men extra alert
te zijn op voldoende luchttoevoer!
Low-NOx-CÖ2-branders
(Low-NOx-heteluchtkanon)
Naast de conventionele CCh-brander is er ook de Low-NOx-CCh-brander. Door een
speciale branderconstructie, hebben deze branders een bijzonder lage NOx-uitstoot.
Deze ligt, afhankelijk van de uitvoering, tussen 5 en 20 ppm (ca. 10-40 mg/m 3 ).
Hierdoor zijn deze branders beter geschikt voor CCh-dosering en 'milieuvriendelijker'
dan de meer conventionele branders. Deze laatste hebben een NOx-uitstoot van 70 8 0 ppm (ca. 150 mg/m 3 ) De Low-NOx-branders zijn meestal voorzien van het
keurmerk 'GASTEC QA. Low NOV.
Staande apparaten voor
luchtverwarming
Een staand apparaat voor luchtverwarming is ieen heteluchtkachel met een
schoorsteen en wordt in de eerste plaats geïnstalleerd voor verwarming. Deze kachels
werden vroeger veel toegepast bij de teeltcombinatie, tomaten (in de zomer) en sla (in
de winter). Door het verdwijnen van deze teeltcombinatie worden deze kachels
minder toegepast. Ze worden nog wel voor kleine kassen gebruikt en bij de teelt van
sommige licht verwarmde groente- en bloemisterijgewassen. Het betreft hier
apparaten met doorgaans een groter vermogen dan 300 kW. De verbrandingsgassen
kunnen voor C02-dosering worden aangewend, mits de brander kwalitatief goed is,
goed staat afgesteld en goed onderhouden is. Om CO2 te doseren wordt in de
schoorsteen een aftakking gemaakt naar de uitblaaskap van het
luchtverwarmingsapparaat. Door middel van een wisselklep in de schoorsteen
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Staande

heteluchtkachel

worden de verbrandingsgassen afgevoerd via de schoorsteen of (deels) teruggevoerd
naar het luchtverwarmingsapparaat en met de luchtstroom de kas in geblazen en
verdeeld.

3.3

DOSEREN MET ZUIVER CO2

Inleiding
Zuiver CO2, langs industriële weg gemaakt, wordt in de glastuinbouw ook gebruikt en
is altijd in voldoende hoeveelheden beschikbaar. CO2 ontstaat onder andere als
bijproduct bij de productie van kunstmest. Nadat dit ' r u w e ' gas gecomprimeerd,
gekoeld en gezuiverd is, ontstaat vloeibaar zuiver CO2. Er zitten geen ongewenste
bijgassen in. Het gebruik van zuiver CO2 veroorzaakt geen warmteproductie. Bij geen
of geringe warmtebehoefte is dit een voordeel. Een nadeel van zuiver CO2 is dat het
duurder is dan rookgas-CCh.
Een tuinder heeft de volgende apparatuur nodig om zuiver CO2 te kunnen doseren:
* een opslagtank voor de in vloeibare vorm geleverde CO2;
* een CCh-doseerinstallatie;
* een leidingnetwerk om het gasvormige CO2 effectief in de kas te verdelen;
* een klimaatregeling (regelprogramma) voor economisch doseren.
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Opslag en transport
Zuiver CO2 wordt onder druk vloeibaar opgeslagen in tanks, die ook wel cryogeenvat
worden genoemd. Het opslagsysteem bestaat uit een dubbelwandige tank. De
tussenruimte is gevuld met perliet en vacuum getrokken, w a t voor een zeer goede
isolatie zorgt. De vloeibare CO2 in de tank heeft een temperatuur van ongeveer - 2 5
°C. Ondanks de isolatie kan er toch nog wat CO2 verdampen. Om ervoor te zorgen
dat de druk niet te hoog wordt - bij 20 °C bedraagt de druk van CO2 in vloeibare vorm
circa 57 bar - zijn sommige tanks uitgerust met een koelinstallatie. Andere typen
blazen alleen de te hoge druk af.
De tanks worden verhuurd en onderhouden door de gasleverancier. Een goed
onderhouden tank is de basis voor succes. Een uitgebreid tankwagenpark van de
leverancier waarborgt een vlotte bevoorrading.
C02-doseertechnieken
Om van vloeibaar CO2 gasvormig C02te maken zijn er verschillende methoden.
1 Vloeibare injectie in het centraal C02-verdeelsvsteem
Bij tuinbouwbedrijven die ook rookgas-C02 hebben met een centraal CO2verdeelsysteem, wordt met een speciale doseerset vloeibaar CO2 geïnjecteerd bij de
ventilator van het centrale systeem. De aangezogen buitenlucht of lucht uit het
ketelhuis zorgt voor de verdamping van de vloeibare CO2. Als de verdeling met
rookgas-C02 goed is, dan is de verdeling met zuiver CO2 ook goed.

Opslagvat voor zuivere CO2 (cryogeenvat)
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2 Verdeling via een speciaal leidinqnetwerk
Vloeibare CO2 wordt met behulp van een pijpspiraal door een elektrisch verwarmd
waterbad geleid. Om 1 kg vloeibare CO2 per uur te verdampen (20 °C) tot 0 , 5 5 2 m 3
C02-gas is circa 0,13 kWh aan elektrische energie nodig.
Als het voor de tuinder economisch aantrekkelijk is, plaatst de gasleverancier soms
een luchtverdamper. De omgevingslucht die door en langs de verdamper blaast, levert
de benodigde verdampingsenergie. Een reduceertoestel verlaagt de hoge druk naar de
gewenste werkdruk. Een flowmeter wijst aan hoeveel CO2 er per tijdseenheid wordt
gedoseerd.
3 Verdeling met behulp van ventilatoren
De CO2 kan ook met behulp van ventilatoren voor luchtcirculatie gedoseerd worden.
Deze methode is bij voorkeur geschikt wanneer leidingnetten op de bodem (in
plantbedden) een obstakel vormen. Het is een eenvoudige methode maar met
beperkingen. Doseren met de ramen open geeft een hoger C02-verlies doordat het gas
boven het gewas ingebracht wordt en daardoor gemakkelijk uit de kas verdwijnt.
Combi COz-gasdosering
Hierbij betrekken meerdere bedrijven zuiver CO2 uit een gezamenlijke tank.
Gasmeters registreren het verbruik van elk afzonderlijk bedrijf. Om economische
redenen kan dit een aantrekkelijk alternatief zijn. Eén grote tank is goedkoper dan een
aantal kleintjes.
Hieronder volgt een lijst van leveranciers van zuiver CO2 in de tuinbouw, voor zover
ons bekend:

AGA Gas BV
Distelweg 9 0 1031 HH
Postbus 3 7 6 0 1 1030 BA
Amsterdam
Telefoon 0 2 0 - 4 3 5 35 35
Telefax 0 2 0 - 4 3 5 4 0 35

Hydrogas Holland BV
Maassluissedijk 103
Postbus 58 3 1 3 0 AB
Vlaardingen
Telefoon 0 1 0 - 4 6 0 74 8 4
Telefax 0 1 0 - 4 6 0 75 19

Air Liquide BV
De Witbogt 1 5 6 5 2 AG
Postbus 7 1 1 7 5605 JC
Eindhoven
Telefoon 0 4 0 - 2 5 0 35 03

Messer Nederland BV
Middenweg 17
4 7 8 2 PM Moerdijk
telefoon 0 1 6 8 - 3 8 4 3 9 0
telefax 0 1 6 8 - 3 8 4 395

Telefax

3.4

Hoekloos BV
Havenstraat 1 31 15 HC
Postbus 78
3 1 0 0 AB
Schiedam
Telefoon 0 1 0 - 2 4 6 16 16
Telefax 0 1 0 - 2 4 6 16 00

0 4 0 - 2 5 0 35 33

WARMTE/KRACHT-INSTALLATIE ALS CO2-BRON

Inleiding
Een W/K-installatie is een combinatie van een meestal aardgasgestookte verbran
dingsmotor met een generator (soort dynamo). Het aardgas wordt door middel van
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verbranding in de gasmotor omgezet in warmte (W) en kracht (K) = stroom. Het is
dus een soort 'minicentrale'. De opgewekte warmte gaat echter niet verloren, maar
wordt gebruikt om de kas te verwarmen. Zowel de stroom als de warmte worden
nu benut. Door stroom op te wekken met een W/K-installatie op een
tuinbouwbedrijf in plaats van in een centrale, wordt tot circa 2 9 % bespaard op
brandstof. Hierdoor vermindert tevens de CCh-emissie met 2 9 % .
Rookgasreiniging (RGR) noodzakelijk
De uitlaatgassen van de gasmotor van de W/K-installatie bevatten veel te hoge
concentraties schadelijke stoffen, met name stikstofverbindingen (NOx) en ethyleen
(C2H4) om ze ongereinigd voor C02-dosering te kunnen gebruiken. Bij een W/K
zonder rookgasreiniging wordt de voor CCh-bemesting noodzakelijke CO2 in de
regel gehaald uit de rookgassen van de eveneens op het bedrijf aanwezige ketel.
Dit beperkt het aantal draaiuren van de W/K tot circa 4 0 0 0 en er wordt een
warmtedekking behaald tot 5 0 % . Door de uitlaatgassen van de W/K te reinigen
worden ze wél geschikt voor CCh-dosering. Hierdoor ontstaat energetisch een veel
gunstiger situatie. Nu kan het aantal draaiuren worden opgevoerd tot ongeveer
5 5 0 0 en de warmtedekking tot meer dan 7 0 % . Rookgasreiniging voor CO2doseren verhoogt dus het aantal draaiuren van een W/K-installatie, en daarmee de
te bereiken energiebesparing.
W/K + RGR van nutsbedrijf
Bij W/K-installaties die door het nutsbedrijf bij tuinders zijn geplaatst, is het aan te
bevelen dat ook de rookgasreinigingsinstallatie door het nutsbedrijf wordt
geïnstalleerd. De totale installatie is dan in handen van één eigenaar. Dit voorkomt
juridische en reparatie-/onderhoudsproblemen, die zouden kunnen optreden
wanneer het nutsbedrijf eigenaar van de W/K-installatie is en de tuinder eigenaar
van de rookgasreiniging. Bijvoorbeeld, het nutsbedrijf mist een piekmoment, omdat
de katalysatorinstallatie van de tuinder buiten werking is. Of andersom, de
katalysator van de tuinder wordt beschadigd door te grote oliedoorslag van de
gasmotor.
W/K + RGR in beheer van tuinder
Bij W/K-installaties in beheer van de tuinder komt zowel het 'eilandbedrijf' als het
'parallelbedrijf' voor. Bij het eilandbedrijf is de W/K niet aangesloten op het
openbare elektriciteitsnet, bij het parallelbedrijf w e l . In dit laatste geval kan
elektriciteit via een transformator aan het net worden geleverd.
Er is uiteraard ook behoefte aan CO2 wanneer de assimilatiebelichting brandt.
Wanneer de W/K in bedrijf is voor belichting, kunnen tegelijkertijd de gereinigde
rookgassen worden gebruikt om CO2 te doseren. Echter op dagen met voldoende
zonlicht, zoals een groot gedeelte van de zomermaanden, is er wel behoefte aan
CO2 maar niet aan elektriciteit voor de assimilatiebelichting. Bij parallelaansluiting
aan het openbare elektriciteitsnet kunnen W/K + RGR in bedrijf blijven. De CO2
gaat naar de kas, de warmte naar de kas of de buffer, en de elektriciteit wordt
geleverd aan het elektriciteitsdistributiebedrijf. Bij een eilandbedrijf is dit niet
mogelijk. De W/K + RGR zijn niet in bedrijf wanneer er geen behoefte is aan
elektriciteit voor de assimilatiebelichting. Het aantal bedrijfsuren is hierdoor
beperkt.
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Warmte/Kracht-installatie

in aanbouw

Vergelijking W/K + RGR met CO2 uit ketel
Warmte en CÖ2-produktie
De theorie is eenvoudig. Een W/K + RGR-installatie levert bij dezelfde hoeveelheid
warmte bijna tweemaal zoveel CO2 als een ketel (zie tabel 9). Deze meeropbrengst
aan CO2 kan worden gebruikt om een hogere CCh-concentratie in de kas te
bereiken, met als gevolg een hogere productie. Ook kan hetzelfde CCh-niveau als
met de ketel aangehouden worden, maar met 5 0 % minder warmteproductie.
Hierdoor ontstaat er minder snel een warmteoverschot en is minder buffercapaciteit nodig.
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Tabel 9

Vergelijking CCh-productie warmte/kracht-installatie met een ketel bij
gelijke warmteproductie

Warmte
Elektriciteit
Gasverbruik
CO2

Warmte/Kracht
500kWth
350kWe
110m3/uur
200 kg/uur

Ketel
500 kWth
geen
60 m 3 / u u r
110 kg/uur

De praktijk blijkt dikwijls ingewikkelder. Modulerende branders kunnen op een lage
branderstand worden ingesteld, waarbij een lage CCh-vraag (begin van de morgen)
gepaard gaat met een geringe warmteproductie. Een W/K + RGR zou, zelfs indien
teruggeregeld tot 5 0 % deellast, op zo'n moment teveel CO2 kunnen produceren,
en ook meer warmte leveren dan de ketel. Met meer dan één W/K op een bedrijf,
waarbij één of meer W/K's zijn uitgerust met RGR, wordt in zo'n geval meer
flexibiliteit verkregen.
Van belang is ook een goede afstemming van W/K + RGR met het CG"2-doseerprogramma van de klimaatcomputer. Daarom wordt aanbevolen in een vroegtijdig
stadium contact op te nemen met de computerleverancier.
Aanpassing van het CO?~doseersysteem bij de tuinder
Bij overgang van ketel- naar W/K-CO2 moet het doseersysteem worden aangepast
aan de nieuwe situatie. Hierbij moet gelet worden op de volgende aspecten:
CÖ2-gehalte van de rookgassen
Verbranding van aardgas in een ketel vindt in het algemeen plaats met slechts een
geringe luchtovermaat, waarbij het CCte-gehalte in de rookgassen circa 1 0 %
bedraagt (tabel 5) Bij rookgassen van de W/K is het CCh-gehalte sterk afhankelijk
van het type gasmotor. Om te voldoen aan de wettelijke norm voor NOx-emissie
zijn de meeste W/K-gasmotoren die sinds het eind van de tachtiger jaren opgesteld
zijn, zogenaamde armmengsel motoren. Ze werken met een ruime overmaat aan
lucht (X = 1,3-1,6). Het C02-gehalte ligt daardoor tussen 7,0 en 9,0 volume %
(zie tabel 5).
Bij de oudere motoren wordt dikwijls geen of een geringe luchtovermaat
toegepast. Het CCh-gehalte in de rookgassen is daarom hoog, tot 11,7 volume %
(tabel 5).
Waterdampgehalte van de rookgassen
De gehaltes aan waterdamp van de gereinigde rookgassen verschillen ook per
systeem. Door de grotere luchtovermaat bevat één m 3 rookgas van de W/K minder
waterdamp dan één m 3 van de ketel. In tabel 5 is te zien, dat het condensatiepunt
bij een luchtovermaat van 6 0 % (armmengsel gasmotor, K = 1,6) ruim 7 °C lager
ligt dan bij verbranding in een ketel met een luchtovermaat van 1 0 % (luchtfactor
= 1.1 ). Dit kan tot gevolg hebben dat bij onvoldoende koeling in de rookgascondensor van de W/K-RGR-installatie, een grote hoeveelheid condenswater moet
worden verwijderd uit het C02-doseersysteem in de kas.
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Hoeveelheid doseergas
Bij CCh-doseren met gereinigde W/K-rookgassen zal de gasvolumestroom
aanzienlijk groter zijn dan bij doseren met de ketel. Dit komt door de grotere
hoeveelheid rookgas per m 3 verbrand aardgas en het lagere CCh-gehalte. Hiermee
moet rekening worden gehouden bij de aanleg of vergroting van het
leidingsysteem tussen W/K-installatie en de C02-ventilator, de grootte van de
CCh-ventilator, en het ontwerp of de aanpassing van het CCh-doseersysteem in
de kas. Bij gebruik van gereinigde rookgassen van gasmotoren moet dus gelet
worden op het CCh-gehalte van de gereinigde rookgassen, het watergehalte en
dauwpunt, de totale hoeveelheid rookgas en de kwaliteit hiervan.
Schakeling met ketelrookgassen
Ook wanneer een W/K is uitgerust met een rookgasreinigingsinstallatie, kan het
handig zijn te kunnen beschikken over de rookgassen van de ketel. Bijvoorbeeld
op momenten dat de ketel toch al in bedrijf is (in de winter), of wanneer er
behoefte is aan meer CO2 dan met W/K + RGR wordt geleverd of wanneer de
W/K buiten bedrijf is door storing of onderhoud. Per individuele situatie moet
worden nagegaan op welke manier schakeling tussen ketel-CCh en W/K-CO2 het
beste kan worden gerealiseerd. Wanneer beide stromen via dezelfde ventilator en
hetzelfde doseersysteem naar de kas gaan, moet elke gasstroom apart kunnen
worden afgesloten door middel van een klep met eindschakelaar. Bij
verontreiniging van een gasstroom moet de ventilator automatisch afschakelen
en pas weer in bedrijf komen wanneer het signaal is ontvangen dat de afsluitklep
van de verontreinigende gasstroom geheel gesloten is.

3.5

CO2 BIJ CENTRALE WARMTELEVERING

Inleiding
Bij de opwekking van elektriciteit komt veel warmte en CO2 vrij. Vanuit
milieuoverwegingen is het belangrijk de restwarmte en het afval-CCh op een
nuttige manier te gebruiken. De warmte die bij elektriciteitsopwekking vrijkomt,
kan o.a. benut worden om kassen te verwarmen. Dit is in Nederland voor het
eerst toegepast door de Amercentrale in Brabant. Hierdoor ontstond het
glastuinbouw- gebied 'Plukmade' bij Made-Drimmelen. Andere
elektriciteitsbedrijven, zoals het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) en
GasEdon in Drente, volgden met de ontwikkeling van tuinbouwprojecten. Al snel
werd duidelijk dat de levering van CO2 een grote invloed heeft op de omvang van
de warmteafzet. Indien geen CO2 geleverd wordt, gebruiken de tuinders rookgas
van hun eigen ketels. De daarbij geproduceerde warmte komt in mindering op het
afzetpotentieel van de centrale. De EZH berekende dat dit tot circa 4 0 % van de
totale warmteafzet zou kunnen oplopen, waardoor de dekkingsgraad op circa
6 0 % zou blijven steken. Als de centrale naast warmte ook CO2 levert kan de
dekkingsgraad oplopen tot meer dan 8 0 % . Bij elk op te starten en reeds lopend
restwarmteproject wordt er daarom veel aandacht besteed aan de C02-levering.
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Glastuinbouwgebied Plukmade in Noord-Brabant
Het glastuinbouwgebied Plukmade ligt nabij de gemeente Made-Drimmelen in
Noord-Brabant. De ontwikkeling van dit gebied is gestart in 1 9 8 5 . Het is het
eerste grootschalige tuinbouwproject in Nederland met centrale warmtelevering.
In 1987 kwam daar een voorziening voor levering van zuivere CO2 bij. Het
omvatte in 1997 circa 60 hectare verdeeld over 35 bedrijven. De tuinders in dit
gebied nemen warmte en zuivere CO2 af van het energiebedrijf PNEM. De
warmte is afkomstig van de nabijgelegen Amercentrale van de N.V. ElektriciteitProductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). De prijs voor de geleverde zuivere
CO2 is iets lager dan meestal voor zuivere CO2 betaald wordt. In overleg met
PNEM onderzoekt EPZ momenteel de mogelijkheid om CO2 te leveren die
afkomstig is van de rookgassen van de Amercentrale. Hierdoor zou goedkopere
CO2 geleverd kunnen worden en zou afval-CCh een nuttige toepassing krijgen. De
rookgassen moeten natuurlijk wel zodanig worden gezuiverd dat ze geschikt zijn
voor toepassing in de glastuinbouw. Als blijkt dat dit haalbaar is, betekent dit dat
er in principe grote hoeveelheden CO2 beschikbaar komen tegen een lager tarief
dan het huidige.
Behalve in de Plukmadese polder waren er in 1997 in Brabant nog ca 60
bedrijven met een totale oppervlakte van ca. 75 ha. op restwarmte aangesloten,
o.a. 30 ha. bij Asten.
RoCa-project
Het RoCa-project is 10 jaar jonger dan het Plukmade-project. Het belang van
CCh-levering is mede hierdoor direct bij de ontwikkeling meegenomen. RoCa
staat voor de samentrekking van de plaatsnamen: Rotterdam en Capelle a/d
IJssel. Het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) heeft in het kassengebied in de
gemeenten Bleiswijk, Berkel en Bergschenhoek, de zogenaamde B-driehoek, de
mogelijkheid voor een grootschalig warmte/krachtproject. De huidige
projectomvang voorziet in de warmtelevering voor bijna 270 ha. RoCa-3, de
warmtekrachtcentrale (W/KC) die op 1 juli 1996 opgeleverd is, levert het
leeuwendeel van de benodigde warmte. In 1997 waren 137 bedrijven
aangesloten. De bijdrage aan de landelijke energie-efficiëntieverbetering van dit
ene project bedraagt 2 % .
EZH heeft diverse mogelijkheden onderzocht om CO2 te kunnen leveren in
combinatie met de warmte. Uit een door Comprimo uitgevoerd
literatuuronderzoek bleek dat het onttrekken van CO2 aan de rookgassen van de
turbine financieel niet haalbaar was. Een belangrijke reden daarvoor was het lage
percentage (3,5%) C 0 2 in de rookgassen. Ook de inkoop van zuivere CO2 was te
duur. Door EZH is toen het idee uitgewerkt om in een aparte ketel aardgas te
verstoken met het rookgas van de gasturbine als verbrandingslucht. Dit rookgas
bevat namelijk nog zo'n 1 4 % zuurstof als gevolg van de zeer grote hoeveelheid
koellucht in het rookgas. Door de verbranding van het aardgas in de zogenaamde
CCh-ketel stijgt het CCh-gehalte in het rookgas tot circa 1 0 % en kan via een
pijpleiding naar de tuinbouwbedrijven gebracht worden. Op dit concept is door
EZH patent aangevraagd.
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Milieu
De verbrandingssystemen van zowel de gasturbine als de CCh-ketel behoren tot
de meest geavanceerde high-tech systemen die er op dit moment zijn. Daardoor
behoort de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen per eenheid gebruikte
brandstof tot de laagste ter wereld. Het doel daarbij is om te kunnen voldoen aan
de eisen die door afnemers aan het CCh-houdend rookgas worden gesteld.
Daarbij is gelet op stikstofoxiden, koolmonoxide en ethyleen. In de installatie is
meetapparatuur opgenomen om bij overschrijding van de toelaatbare waarde
onmiddellijk te kunnen ingrijpen.
De grootste bijdrage aan het milieu, met name ook de CCh-uitstoot, wordt
gevormd door de brandstofbesparing vanwege het gecombineerd opwekken van
elektriciteit en warmte. Voor RoCa-3 bedraagt deze besparing circa 5 5 % van de
brandstof die anders door de tuinder in zijn ketel zou worden verstookt.
Tuinbouwproject Erica/Klazienaveen
GasEdon Emmen (Gasunie en EDON) heeft twee W/K-centrales gebouwd in
Erica en Klazienaveen. Deze voorzien bijna 100 bedrijven met een totale
oppervlakte van ongeveer 145 hectare van warmte. De besparing op aardgas
bedraagt circa 3 0 % , even als de verminderde CG"2-uitstoot. Het is de bedoeling
om, door de centrale geproduceerd, zuiver CO2 te gaan leveren. De daarvoor
benodigde centrale leiding is al aanwezig.
Nieuwe projecten
De positieve resultaten van de lopende restwarmteprojecten hebben geleid tot tal
van nieuwe initiatieven. Voorjaar 1997 waren 48 projecten ingediend bij de
ministeries van EZ en VROM. Voorbereidingen zijn gestart voor projecten bij
Arnhem/Nijmegen (50 ha), een project van Euro Delta in het Westland/Botlek (500
ha), Schinkelpolder in Aalsmeer, Almere, Cromstrijen, Harmeien, Mijdrecht, Siberië
(Limburg), Oude Camp en Eemsmond. Realisering van deze projecten zal een flink
positief effect hebben op de energie-efficiëntie van de glastuinbouw en de CO2emissie aanzienlijk verminderen.
In 1 997 bedroeg de besparing op primaire energie 7% . In dat jaar werd 1 1 , 5 % van
het energiegebruik in de glastuinbouw door derden geleverd (LEI-1998).
Hervestiging en grootschalige nieuwbouwprojecten zijn uitermate interessant om
een centraal energiecentrum te vestigen. Zo'n centrum kan warmte, elektriciteit en
CO2 leveren. Door het op termijn vrijkomen van de energiemarkt binnen Europa kan
zo'n centrum eventueel zelf zijn aardgas inkopen en de opgewekte elektriciteit aan
derden verkopen.
De rookgassen vormen een goedkope CCh-bron voor de gewassen. Met name het
aanhouden van relatief hoge CCh-concentraties in de zomer zal productie- en
kwaliteitsverhogend werken. Hierbij stijgt de energie-efficiëntie sterk en wordt een
substantiële bijdrage geleverd aan de vermindering van de landelijke CCh-emissie.
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3.6

ASPECTEN VAN LUCHTVERONTREINIGING

Samenstelling rookgassen
Inleiding
De voor CO2 gebruikte verbrandingsgassen zijn meestal afkomstig van een aardgas
gestookte brander (centrale verwarmingsketel, heteluchtverwarmer of CÛ2-brander)
of, na reiniging, van een gasmotor (warmte/kracht-installatie). Aardgas is voor dit
doel de meest veilige brandstof. Bij volledige verbranding wordt aardgas omgezet in
CO2 en waterdamp. Vereenvoudigd ziet dit er in formule als volgt uit:
1 mol C + 2 mol O2• * 1 mol CO2 + 2 mol H2O
In de verbrandingsgassen komen naast CO2 en waterdamp nog andere gassen voor,
waarvan een aantal in zeer geringe concentraties. De rookgassen zijn een mengsel
van de volgende gassen:
- Ar
= argon (inert gas, dat circa 0 , 9 % van de buitenlucht uitmaakt)
- CO = koolstofmonoxide (alleen bij onvolledige verbranding)
- CO2 = koolstofdioxide (maximaal 1 1 , 7 % bij aardgas)
- C2H4 = etheen (ethyleen), (alleen bij onvolledige verbranding)
- H2O = water (in dampvorm)
- N2 = stikstof
- NOx = stikstofoxiden (afhankelijk van de vlamtemperatuur)
- O2 = zuurstof (bij zuurstofovermaat)
- SO2 = zwaveldioxide (alleen bij oliestook substantieel, bij aardgas een
minieme hoeveelheid afkomstig van de toegevoegde geurstof)
In tabel 10 staat de samenstelling van rookgassen zoals gemeten is in de praktijk. De
gegevens zijn deels afkomstig van fabrikanten (o.a. via FIGO) en deels van de Gasunie.
De getallen laten soms een (zeer) grote spreiding zien. Dit kan veroorzaakt worden door
verschillen tussen branders of motoren, afstelling en onderhoud.
Tabel 10

Rookgas
Component

Samenstelling rookgassen gebaseerd op praktijkmetingen

Gasketel Gasketel
standaard Low-NOx
(3% O2)

CÛ2-kanon
standaard

C02-kanon
Low-NOx

W/K
W/K met
Armmengsel rookgas, À.=1,6
reiniger

C02 %

9-10,5

9-10,5

6-10

6-10

7-9,5

7-9,5

CO ppm

<1-50

0-5

60

10-20

5-2000

0,1-15 1

(C2H4) p p m

0,2-0,5

0-0,2

0,6

0,6

15-60

0,1-0,7 2

NOx ppm

60-85

20-40

50-60

<10

100-650

8-25 3

' Alarm staat meestal afgesteld op 10-15 ppm
Alarm staat meestal afgesteld op 0,7ppm
3
Alarm staat meestal afgesteld op 30 ppm
2
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Als het verbrandingsproces niet optimaal verloopt, kunnen bij het CCh-doseren voor
de plant schadelijke concentraties aan stikstofoxiden (NOx), ethyleen (C2H4),
Ammoniak (Nhb ) en Ozon (O3 ) in de kas ontstaan. Door het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek (IPO-DLO) en het Proefstation voor Bloemisterij en
Glasgroente (PBG) zijn globale normen opgesteld voor de maximale chronische
(langdurige) concentratie (grenswaarden) van voor de plant schadelijke rookgascomponenten in de kaslucht (zie tabel 11). Bij deze waarden gelden de volgende
uitgangspunten: Uitgegaan is van een situatie in de winter met gesloten luchtramen,
een kastemperatuur van 20 °C en geringe fotosynthese (weinig licht). De gewassen
zijn onder deze omstandigheden relatief 'zacht' en het meest gevoelig voor schade.
De genoemde grenzen zijn gebaseerd op onderzoek door onder ander IPO, PBG en
gegevens uit de literatuur. Deze ongewenste rookgascomponenten, ook wel
bijgassen genoemd, komen met de doseergassen tijdens het doseren in de kas. Hoe
hoger de aangehouden CO2- concentratie, hoe meer bijgassen in de kas komen en
des te sneller de grenswaarden worden bereikt. Het zal duidelijk zijn dat hoe schoner
de rookgassen zijn des te kleiner de kans is dat bij hoge doseerwaarden een
grenswaarde wordt overschreden. Bij een goed afgestelde en onderhouden brander
en een C02-concentraties tot 1 0 0 0 - 1 2 0 0 ppm zal men buiten de probleemzone
blijven. Een Low-NOx brander biedt natuurlijk meer zekerheid dan een traditionele
brander en is daarom aan te bevelen.
Koolstofdioxide (CO2)
Hoewel CO2 op zich niet giftig is, kunnen zeer hoge concentraties wel degelijk tot
problemen leiden. Dit wordt dan veroorzaakt door zuurstoftekort. Om dit te
voorkomen geldt uit arbeidskundig oogpunt voor werkruimten, dus ook voor kassen,

Tabel 11

Grenswaarden voor rookgascomponenten in de kaslucht bij 20 °C,
daarmee samenhangende maximale concentraties in de rookgassen bij twee
luchtfactoren (A. = 1 en 1,6) en de hoeveelheid in grammen per gigajoule
(10 9 Joule). Eén gigajoule komt overeen met ongeveer 31,6 m 3 aardgas.

Rookgascomponent

Grenswaarden voor in de
kaslucht

Maximaal toegestane concentratie in de
rookgassen in delen per miljoen (ppm)

m i c r o d 0" B)
gram per m 3

luchtfactor K= 1
002=11,7%

luchtfactor
X = 1,6
CO2 = 7 , 0 %

delen per
miljard
(ppb)

gram per
gigajoule

NO

313

250

46

29

15,0

NO2

192

100

19

12

9,2

C2H4

9,3

8

1,4

0,9

0,44

NH3 *

150

200

41

26

7,3

Os *

60

30

1,3

0,8

0,66

*Kan vrijkomen bij rookgasreiniging, afhankelijk van het reinigingsproces
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een Maximaal Aanvaardbare Concentratie (z.g. MAC-waarde) van 5 0 0 0 ppm (9000
mg/m 3 ).
Koolstofmonoxide (CO)
Koolstofmonoxide (CO), ook wel kolendamp genoemd, ontstaat door onvolledige
verbranding. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen:
luchtovermaat of -tekort;
geen juiste gas/luchtmenging;
te groot regelbereik brander;
te veel gas.
CO in de verbrandingsgassen resulteert in een lager rendement omdat nog brandbare
stoffen niet verbrand zijn. Het gas is kleur- en reukloos en zeer giftig (dodelijk) voor
de mens (kolendampvergiftiging!). Het stoppen van de C02-dosering in geval van
onvolledige verbranding is daarom absoluut noodzakelijk. Voor de detectie van CO is
een CO-sensor beschikbaar. Afhankelijk van de plaats van de CO-sensor in de
rookgasstroom, staat de alarmbegrenzing op 30 (onverdunde rookgassen) of 1 5 (met
lucht verdunde rookgassen). Daar boven wordt de dosering gestopt en al het rookgas
via de schoorsteen naar buiten afgevoerd. De MAC-waarde voor CO in werkruimten
bij een werkdag van 8-9 uur bedraagt 25 ppm of 29 mg/m 3 lucht. Bij een
goedwerkende CO-detector wordt deze concentratie nooit bereikt. Bij een
goedwerkende brander ligt het CO-gehalte in de rookgassen ruim beneden de
gevarenzone.
Ethyl een (C2H4)
Ethyleen (Etheen) ontstaat gelijktijdig met koolstofmonoxide (CO) als gevolg van
onvolledige verbranding. Het is een voor de plant zeer schadelijk gas. De maximaal
toelaatbare waarde in de kaslucht bedraagt: 0 , 0 0 8 ppm = 8 ppb (8 cm 3 op 1000 m 3
lucht!). C02-doseren met rookgassen waarin ethyleen voorkomt is funest. Directe
detectie van ethyleen is nog vrij duur. Daarom vindt, hoewel er geen vaste verhouding
bestaat tussen CO en C2H4, de detectie van C2H4 meestal indirect plaats met een COsensor. Immers, als er door onvolledige verbranding ethyleen gevormd wordt, wordt er
gelijktijdig CO gevormd, w a t eenvoudig en relatief goedkoop is te detecteren (zie ook
3.6.2, Controle apparatuur voor rookgassen).
Stikstofoxide (NO*)
Lucht bestaat voor 7 8 , 1 % uit stikstofgas (N2) en voor 20,9 % uit zuurstofgas (O2). Bij
een hoge verbrandingstemperatuur ontstaan hieruit stikstofoxiden NO en NO2, samen NOx
genoemd. De verhouding NO : NOx kan variëren en kan oplopen tot ca. 9 : 1 . Een lagere
verbrandingstemperatuur geeft minder NOx uitstoot, maar meer kans op onvolledige
verbranding, en dus vorming van CO en C2H4. NOx is in principe schadelijk voor gewas en
milieu (zure regen!) en dient dus zoveel mogelijk, beperkt te worden. De overheid heeft
daarom regels uitgevaardigd ten aanzien van de NOx-uitstoot, waaraan alle gasbranders
moeten voldoen (zie 3.6. wettelijke emissie-eisen).
Voor NO geldt een MAC-waarde van 25 ppm (= 30mg/m 3 ) en voor NO2 van 2 ppm ( = 4
mg/m 3 ).
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Gevoeligh eidsgrenzen
De gevoeligheidsgrenzen van planten voor schadelijke gassen zijn vermeld in tabel 4 . Dat
wil overigens niet zeggen dat beneden de daar vermelde grenzen er in het geheel geen
negatieve effecten op de productie zijn te verwachten. Productieverliezen van enkele
procenten vallen niet op en zijn moeilijk aantoonbaar. Ze kunnen echter soms wel in de
tienduizenden guldens per ha lopen. Daarom geldt: hoe minder schadelijke gassen hoe
beter.
Overige

rookgasbestanddelen

Zwaveldioxide (SO2), alleen bij oliestook
In de tuinbouw worden in hoofdzaak gasbranders toegepast. Veelal in een zodanige
uitvoering dat met de brander primair gas gestookt kan worden en in noodgevallen lichte
stookolie. Stookolie bevat echter verontreinigingen zoals zwavel, waaruit zwaveldioxide
(SO2) ontstaat na het verbranden. De rookgassen die verontreinigd zijn met deze
producten kunnen absoluut niet gebruikt worden voor CCh-doseren. Als op olie wordt
overgeschakeld, dient in de schoorsteen van de ketel de klep naar de afzuigleiding voor
de CO2 gesloten en de CCh-ventilator uitgeschakeld te worden.
Zuurstof (O2)
Lucht bevat 2 0 , 9 % volumeprocent zuurstof. Zuurstof is nodig voor de verbranding en
wordt met de ventilator naar de brander toegevoerd. Voor een volledige verbranding is
per m 3 aardgas ongeveer 8,4 m 3 lucht nodig. 1 m 3 koude lucht (van bijvoorbeeld 10 ~C)
bevat meer zuurstof dan 1 m 3 warme lucht (van bijvoorbeeld 25 °C). Een in de winter

Schade aan blad van andijvie door NO2 (foto AB-DLO,
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Wageningen)

zeer scherp afgestelde brander komt daarom in de zomer zuurstof te kort, met
onvolledige verbranding als gevolg. Om in de zomer voldoende zuurstof toe te voeren
mag de gasbrander in de winter daarom beslist niet op een CCh-percentage van 11%
(luchtfactor kleiner dan 1,1) afgesteld worden.
Waterdamp (H2O)
Bij volledige verbranding ontstaat er per m 3 aardgas ongeveer 1400 gram waterdamp. Na
de rookgascondensor is dit gedaald tot circa 3 5 0 gram. Bij een doseerwaarde van
bijvoorbeeld 50 m 3 per ha per uur komt er 17.500 gram (50 x 350) vocht in de kaslucht.
Een kas met een gemiddelde hoogte van 5 m bevat per ha 5 0 . 0 0 0 m 3 lucht. Per m 3
kaslucht wordt er dan per uur 0,35 gram ( 1 7 . 5 0 0 / 5 0 . 0 0 0 ) waterdamp toegevoegd. In de
praktijk is het nog minder, omdat er ook nog condensatie plaatsvindt in de leidingen en
de doseerdarmen. Kaslucht van 20 °C met een relatieve luchtvochtigheid van 8 0 % bevat
11,9 gram waterdamp per m 3 . Dat is ruim het dertigvoudige. Een volwassen
tomatengewas verdampt in april overdag tussen de 100 en 5 0 0 gram per m 2 . Dat komt
bij een 5 meter hoge kas overeen met 20 tot 100 gram per m 3 kaslucht. De verdamping
is eerder in het seizoen lager, maar kan in de zomer oplopen tot bijna het dubbele. Ook bij
andere volgroeide groente- en bloemisterijgewassen is de verdamping in dezelfde orde
van grootte. Het gewas brengt dus vele malen meer vocht in de lucht dan de CO2dosering. CO2 doseren heeft dus nauwelijks invloed op de luchtvochtigheid in de kas.
Plaatselijk kan dit wel eens anders liggen. Bijvoorbeeld als op enkele centimeters afstand
van een doseergaatje een plant staat die direct wordt aangeblazen door warm 'vochtig'
doseergas, kan op die plek condensatie op het gewas optreden.
Rookgasreiniging
Inleiding
Rookgassen uit aardgas van een goed afgestelde en onderhouden ketel kunnen
zonder verdere behandeling gebruikt worden voor C02-dosering. Voor rookgassen
van een Warmte/Kracht-installatie is dit niet mogelijk. Dit komt omdat er in de
uitlaatgassen van de gasmotor van de W/K veel meer schadelijke stoffen zitten dan
in de rookgassen van een ketel. De oorzaak hiervan is het totaal verschillende
verbrandingsproces. Rookgassen van de W/K moeten daarom gereinigd worden om
te voldoen aan de normen die gesteld zijn om veilig te kunnen doseren.
Eisen te stellen aan rookgassen
In paragraaf 2.7 zijn normen opgenomen voor toelaatbare concentraties van
schadelijke gassen in teeltkassen, de zogenaamde gevoeligheidsgrenzen. Deze
normen zijn omgerekend naar toegestane concentraties in rookgassen die gebruikt
worden voor C02-dosering. Bij deze berekeningen is onder andere rekening gehouden
met:
C02-setpoint in de kas (ppm)
een ventilatievoud van 0,5 maal de kasinhoud per uur
schadedrempels
fotosynthese op een winterdag
arm mengsel gasmotor (X = 1,55) of rijk mengsel motor (X = 1 )
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Voor deze berekeningen zijn winterse condities aangenomen. De gewassen zijn dan het
gevoeligst. De uitkomsten van de berekeningen zijn in tabel 11 weergegeven. Wil men de
rookgassen van gasmotoren veilig kunnen gebruiken voor CCh-bemesting tot een niveau
van 8 0 0 ppm CO2 in de kas, dan mogen die rookgassen de hier genoemde concentraties
niet overschrijden.
Ten aanzien van deze waarden de volgende kanttekeningen: De schadedrempels gelden
per afzonderlijke component. Dit betekent dat de maximaal toelaatbare concentratie van
NO (15 g.GJ 1) en NO2(9,2 g.GJ 1) met bij elkaar mogen worden opgeteld tot 24,2 g.GJ1
NOx. Deze concentraties moeten als afzonderlijke waarden gehanteerd worden.
Uitstoot van

W/K-gasmotoren

Eisen
In Nederland worden eisen gesteld aan de NGvemissie van gasmotoren. Sinds januari
1994 is de wettelijke eis voor nieuwe gasmotorinstallaties 140 g/GJ x r/30. Hierin is r
het elektrisch rendement van de gasmotor, dus bij hoger rendement is een hogere NGv
emissie per GJ toegestaan. Voor oudere motoren geldt vanaf 1987 een grenswaarde van
8 0 0 g/GJ x r/30, en sinds 1 augustus 1990 270 g/GJ x r/30 (zie tabel 12d).
Marktaanbod
Op de markt zijn nu verschillende merken en typen armmengselmotoren (luchtfactor X =
1,55 of hoger) verkrijgbaar, die aan de NOx-emissie-eis van 140 g/GJ x r/30 voldoen. Er
zijn fabrikanten die 100 g/GJ of zelfs 70 g/GJ garanderen, maar dat is nog steeds drie tot
vier keer te hoog om rechtstreeks CO2 te kunnen doseren. Bij sommige motoren zijn nog
lagere waarden bereikt. Dit gaat echter ten koste van een groot deel van het elektrisch
rendement en met sterk verhoogde concentraties van andere schadelijke gassen zoals
koolmonoxide (CO), ethyleen (C2H4) en andere onverbrande koolwaterstoffen (CxHy).
Geconcludeerd kan worden dat, om rookgassen van gasmotoren te gebruiken als CO2bemesting in de glastuinbouw, ze eerst gereinigd moeten worden.
Rookgasreinigingsystemen
Hoewel er enige tientallen processen en methodes zijn om rookgassen te reinigen komen
er maar een paar in aanmerking voor gebruik in de glastuinbouw. Hieronder wordt kort
ingegaan op voor de tuinbouw interessante systemen.
SCR + oxidatiekatalysator (ureumkatalysator)
Tot 1998 werd met name één systeem toegepast in de praktijk, namelijk de ureuminjectie
met een Selectieve Catalytische Reductie(SCR)-katalysator, gevolgd door een
oxidatiekatalysator. Op tientallen bedrijven is inmiddels ervaring opgedaan met dit
systeem. De werking is als volgt: een ureumoplossing wordt ingespoten in de hete
rookgassen, waarbij de ureum ontleedt in NH3 (ammoniak) en CO2. In het SCR-gedeelte
vindt vervolgens door Selectieve Catalytische Reductie de reactie plaats tussen de NH3
en NOx, waarbij waterdamp (H2O) en het onschadelijke stikstofgas (N2) worden gevormd.
Tenslotte worden in het oxidatiegedeelte koolmonoxide (CO) en ethyleen (C2H4) omgezet
in CO2 en H2O.
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Er zijn meerdere systemen die met dit principe werken. Ze verschillen in uitvoering en ook
in katalysator. Omdat de bedrijfservaring van een aantal installaties nog beperkt is, is het
momenteel nog te vroeg om de voor- en/of nadelen van bepaalde systemen aan te geven.
Wel is duidelijk dat de zuiverheid van de gereinigde rookgassen bij alle systemen
aanzienlijk groter is dan die van de ketelrookgassen. Over mogelijke gunstige effecten
hiervan op de gewassen is echter kwantitatief (nog) niets te zeggen.
Drieweqkatalvsatoren
Bij driewegkatalysators, die ook veel bij auto's worden toegepast, worden drie
schadelijke componenten, namelijk NOx, CO en CxHx (onverbrande koolwaterstoffen,
waaronder ethyleen) omgezet in N2, CO2 en H2O. Dit systeem is geschikt voor
stoichiometrische motoren met een luchtfactor Xvan 1 ( 1 1 , 7 % CO2), met andere
woorden: geen luchtovermaat. Het systeem is zeer gevoelig en moet binnen zeer nauwe
grenzen (lucht/gas verhouding) worden geregeld, aangezien anders de omzetting van
bepaalde componenten onvoldoende is en alsnog luchtverontreiniging kan optreden. Een
voordeel boven een ureumkatalysator is, dat er geen middelen hoeven worden
toegevoegd. Ook is een driewegkatalysator veel compacter dan een ureumkatalysator.
Door GASTEC is een op dit principe gebaseerd systeem ontwikkeld met
rookgasrecirculatie, waardoor het systeem ook bruikbaar wordt voor armmengsel
motoren (luchtfactor X 1,55). Uit metingen op testbedrijven is gebleken dat de gereinigde
rookgassen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
Bij gasmotoren waarbij geen of een geringe luchtovermaat wordt toegepast, meestal
oudere motoren, kan rookgasreiniging worden uitgevoerd met een ureumsysteem, door
extra lucht toe te voeren, of met een driewegkatalysator. Bij motoren met een geringe
luchtovermaat kan door de overmaat lucht te vervangen door gerecirculeerde rookgassen
ook een driewegkatalysator worden toegepast. Zo'n systeem is sinds 1996 als
demonstratieproject bij een tuinder in bedrijf. Ook deze rookgassen hebben een CO2gehalte van 11,7 volume%.
Membraanqasabsorbtie
Het TNO Institute of Environmental Science te Apeldoorn heeft een nieuw systeem
ontwikkeld waarmee het mogelijk is zuiver CO2 uit rookgassen te winnen. Het bevond
zich tijdens het schrijven van deze brochure nog in een testfase. Met dit zogeheten
membraangasabsorptiesysteem kunnen bijvoorbeeld centrales en fabrieken zuiver CO2 als
bijproduct gaan leveren. Ook is het systeem geschikt voor W/K-systemen, zoals gebruikt
in de glastuinbouw. Volgens TNO zal het systeem de glastuinbouw in de toekomst zuiver
CO2 tegen een interessante prijs kunnen gaan leveren.
Bacteriologische reiniging
De firma Pâques (Balk, Friesland) werkt samen met Hoogovens, NUOM, Gasunie,
Zantingh en het Van Hall Instituut (Leeuwarden) aan de ontwikkeling van een biologische
reiniger voor rookgassen. Bij de biologische reiniging wordt gebruik gemaakt van
bacteriën. Het proces verloopt bij een temperatuur van circa 50 °C. Het systeem bestaat
ook weer uit twee stappen. De eerste stap verwijdert de onverbrande koolwaterstoffen
(oxydatiestap), de tweede stap verwijdert de NOx. Bij de tweede stap wordt gebruik
gemaakt van speciale bacteriestammen om langs biologische weg NOx te verwijderen. Dit
is dus een alternatief voor de ureuminjectie. Deze tweede stap draait inmiddels proef op

70

twee tuinbouwbedrijven in Friesland. Een proefproject voor de eerste (oxydatie) stap
langs biologische weg is gestart in 1998.
Contro/eapparatuur voor rookgassen
Voor het doseren van gereinigde rookgassen naar de kas is analyseapparatuur nodig.
Er zijn apparaten voor het meten van CO (al langer in gebruik), NOx en C2H4. Voor het
meten van de zeer lage gehaltes ethyleen zijn op dit moment (oktober 1998) twee
meetsystemen verkrijgbaar:
1
Een systeem gebaseerd op een gaschromatograaf, de 'COditheen' , dit is een C2H4
(Etheen) analysator van Hanwel te Hengelo).
2
Een systeem gebaseerd op chemoluminicentie, de Ethyleen-NOx analysator,
ontwikkeld door Gastee (Apeldoorn) en door Envico te Zoeterwoude op de markt
gebracht. Deze meter meet behalve C2H4 ook NOx.
Verzekering gewasschade
Bij het niet goed functioneren van een rookgasreinigingsinstallatie en indien er
onvoldoende beveiligingen zijn ingebouwd, bestaat er een mogelijkheid van gewasschade
door rookgassen met een te hoog ethyleengehalte. Het is van belang om vooraf
duidelijkheid te hebben over wie voor eventuele schade opdraait. Zowel bij installaties in
beheer van de tuinder als bij installaties van het nutsbedrijf zal het risico hiervoor meestal
volledig bij de tuinder liggen. De tuinder zal er dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn om
te controleren of de gereinigde rookgassen voldoen aan de vereiste specificatie en of de
analyseapparatuur goed functioneert. Het is mogelijk een verzekering af te sluiten tegen
schade veroorzaakt door een niet goed werkende rookgasreiniger. Bij gebruik van een
controleapparaat wordt korting op de premie verleend.
Wettelijke emissie-eisen
Inleiding
Om de emissie van schadelijke stoffen van ketels, gasturbines, gasturbine-installaties en
zuigermotoren aan banden te leggen zijn er in Nederland een tweetal besluiten
opgenomen bij de Wet milieubeheer. Tot 1 maart 1993 waren deze ondergebracht bij de
Wet luchtverontreiniging en de Hinderwet (HW). Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees A) en idem Bees B zijn op 23 april 1998 gewijzigd. Het
Bees A is van toepassing op elektriciteitscentrales, chemisch industrieën en raffinaderijen.
De overige categorieën, waaronder glastuinbouwbedrijven, vallen onder het Bees B.
Ketels met een thermisch vermogen van 9 0 0 kW of meer op onderwaarde vallen onder
het Bees B. Ketels tot 9 0 0 kW vallen onder het Besluit verwarmingstoestellen. Gasmotoren, onder andere gebruikt in warmte/kracht-installaties, vallen altijd onder het Bees B. De
verantwoording voor de handhaving berust bij de gemeente, de uitvoerende taak ligt bij
een milieudienst of een milieuambtenaar.
Wijziging eisen
Om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) van stookinstallaties te
realiseren zal het ministerie van VROM het Bees A en B zoveel mogelijk volgens de
laatste stand der techniek aanscherpen. De wijzigingen van het Bees per 2 3 / 4 / 9 8 hebben
vooral betrekking op de reductie van NOx-emissies. Daarnaast geldt het Bees B nu ook
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voor installaties tussen de 9 0 0 kW en 2,5 MW. De eisen voor deze categorie ketels
gelden per 1/1/99. Voor zover in het Bees B dezelfde onderwerpen geregeld zijn als in het
Bees A zijn de emissie-eisen gelijk.
Lokale aanscherping van de eisen
De Wet milieubeheer laat toe dat het bevoegd gezag zwaardere eisen in de vergunning
opneemt dan het Bees voorschrijft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
'bandbreedte' voor het stellen van scherpere eisen. Nadere eisen mogen alleen gesteld
worden indien de lokale situatie dit noodzakelijk maakt.
Nieuwe eisen
Voor ketels in de tuinbouw hoeven deze geen probleem te zijn. Wel is een brander met
een NOx-emissie-eis van 60 mg/m 3 duurder dan die met de eis van 100 mg/m 3 . Het is ook
mogelijk om bestaande branders om te bouwen. Daartoe wordt de 'oude' branderkop
vervangen door een nieuw type die een volledige verbranding combineert met een lagere
gemiddelde vlamtemperatuur, waardoor de NOx-emissie wordt gehalveerd.
Meetverplich ting
Behalve voor nieuwe stookinstallaties is ook voor een bestaande stookinstallatie,
waarvoor volgens genoemde besluiten emissie-eisen gelden, een emissiemeting verplicht.
Voordat de emissie-eis van kracht is, dient te worden nagegaan of aanpassingen aan de
installatie nodig zijn om aan de eis te kunnen voldoen.
De manier waarop de emissie moet worden gemeten is vastgelegd in de 'Regeling
meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties, Wet milieubeheer B'.
Ketelinstallaties
De concentratie aan stikstofoxiden in afvoergassen moet bij een ketelinstallatie worden
bepaald door middel van een afzonderlijke meting of door continue meting. Een
afzonderlijke meting moet uiterlijk twaalf maanden nadat een emissie-eis op de
stookinstallatie van toepassing is geworden, worden verricht.
Zuigermotoren (o.a. aardgasmotoren)
Bij zuigermotoren dient de NOx-emissie door middel van een afzonderlijke meting te
worden bepaald.
De afzonderlijke meting moet bij gasturbines, gasturbine-installaties en zuigermotoren
uiterlijk twaalf maanden nadat een emissie-eis van toepassing is geworden voor een
eerste maal worden verricht en vervolgens iedere keer na afloop van een periode van drie
jaar worden herhaald.
Meetmethoden
Voor de afzonderlijke metingen zijn in de 'Regeling meetmethoden emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer B' nadere voorschriften gegeven over de wijze waarop aan
de meetverplichting van het Bees moet worden voldaan.
Productkeur
Meting aan nieuwe en bestaande ketelinstallaties kan achterwege blijven indien een
productkeur is verleend. Tot voor kort werd door GASTEC NV voor branders tot 660 kW
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het m e r k ' G a s k e u r S c h o n e r e V e r b r a n d i n g ' v e r l e e n d en v o o r g r o t e r e b r a n d e r s alleen
' G a s k e u r ' . D o o r v e r a n d e r i n g e n in het g e b r u i k v a n k e u r m e r k e n v o o r g r o t e r e b r a n d e r s , m e t
n a m e v e r o o r z a a k t d o o r de Europese c e r t i f i c e r i n g m e t het C E - m e r k , is de n a a m v a n het
e m i s s i e k e u r m e r k g e w i j z i g d in ' G A S T E C Q A L o w - N O x ' .
V o o r i n f o r m a t i e over de p r o d u c t k e u r G A S T E C Q A kan c o n t a c t w o r d e n o p g e n o m e n m e t
de a f d e l i n g C e r t i f i c a t i e v a n G A S T E C NV ( C e n t r u m v o o r G a s t e c h n o l o g i e t e A p e l d o o r n ,
telefoonnummer 055 - 539 32 82).
Afzonderlijke

metingen

Indien t o c h a f z o n d e r l i j k e m e t i n g e n n o o d z a k e l i j k zijn v o o r een v e r g u n n i n g of v o o r een
a f n a m e t e s t , kan G A S T E C N V deze m e t i n g e n u i t v o e r e n . D a a r v o o r kan c o n t a c t w o r d e n
o p g e n o m e n m e t de M e e t d i e n s t Zakelijke M a r k t , bereikbaar o n d e r t e l e f o o n n u m m e r 0 5 5 -

5393573
Huidige

eisen

Hieronder v o l g t in t a b e l 1 2 a , b , c , e n d een o v e r z i c h t v a n de e m i s s i e - e i s e n die v o o r NOx
gelden per 2 3 april 1 9 9 8 .

Tabel 12a

Emissie-eisen voor installaties waarvan de vergunning op of na 23 april 1998 is
verleend, dan wel de brander op of na deze datum vervangen wordt.

Stookinstallatie
Nieuwe gasturbine
Nieuw gasgestookte
ketels
Oliegestookte ketels en
fornuizen
Gasgestookte ketels tot
10 M W bij verbranding

Tabel 12b

Opmerking
Kan aangescherpt worden tot 45 g/GJ.
Geen rendementsfactor

Eis
65 g/GJ
70 mg/m 3
120 mg/m 3
70 mg/m 3

NOx-emissie-eisen voor een met aardgas gestookte ketelinstallatie < 7 , 5
M W , waaraan water of stoom verhit wordt bij een druk > 1 Mpa zonder
luchtvoorverwarming
Meetverplichting

NOx-emissie-eis
(bij 3 % Q2)
Installaties met vergunning op
of na 1 5 - 1 0 - ' 9 2

175 mg/m

Installaties met vergunning op
of na 1 5 - 1 0 - ' 9 2

100 mg/m 3

Afzonderlijke meting binnen 12
maanden na datum
vergunning*
Afzonderlijke meting binnen 4
weken na datum vergunning*

3

Als een brander met productkeur wordt geïnstalleerd, hoeft geen afzonderlijke meting
plaats te vinden.

73

Tabel 12c

NOx-emissie-eisen voor de overige met aardgas gestookte ketelinstallaties waarvan
de brander niet vervangen wordt.
NOx-emissie-eis
(bij 3 % Q2)

Installaties met vergunning tussen
1/8/'90 en 1 5 / 1 0 / ' 9 2 2
Installaties met vergunning op
of na 1 5 / 1 0 / ' 9 2

Tabel 1 2d

200 mg/m 3

100 mg/m

3

Meetverplichting

Afzonderlijke meting binnen 12
maanden na datum vergunning
Afzonderlijke meting binnen 4
weken na datum vergunning

NOx-emissie-eisen voor zuigermotoren met een arbeidsverhouding > 5 0 kW

Gasmotoren

NOx-emissies-eis

Vergunning verleend voor
29/5/'87

500 g/GJ met ingang van
1/1/2000

Vergunning verleend tussen
2 9 / 5 / ' 8 7 en voor 1/8/'90
vallend in Bees B

8 0 0 g/GJ*rendement/30
met ingang van 1/1/2000

Vergunning verleend tussen
1/8/90 en 1/1/'94

270 g/GJ x 1/30 van het
motorrendement

Afzonderlijke meting binnen
12 maanden na datum
vergunning**

Vergunning verleend op
of na 1 / 1 / ' 9 4

140 g/GJ x 1/30 van het
motorrendement

Afzonderlijke meting binnen
12 maanden na datum
vergunning**

Dieselmotoren

4 0 0 g/GJ x 1/30 van het
motorrendement

Afzonderlijke meting binnen
12 maanden na datum
vergunning**

Afzonderlijke meting moet iedere 3 jaar worden herhaald
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Meetverplichting

4.

METING EN REGELING VAN CO2

4.1

CO2-METING EN ONDERHOUD METER

Voor het meten en regelen van de C02-concentratie in de kas worden verschillende
C02-meters gebruikt. De meeste uitvoeringen hebben een bereik van 0 tot 3 0 0 0 ppm,
werken volgens hetzelfde principe en hebben globaal dezelfde beperkingen ten aanzien
van de nauwkeurigheid.
Meten van de C02-concentratie
De betrouwbaarheid van de C02-meting is erg belangrijk. Deze wordt bepaald door de
nauwkeurigheid van de meter en de afleesbaarheid. De C02-meters die momenteel in de
praktijk worden gebruikt, zijn tot 1 % nauwkeurig. Dit betekent een afwijking van 30
ppm op een schaal van 3 0 0 0 ppm.
In de praktijk blijkt de afwijking van de meters regelmatig groter, tot meer dan 100
ppm. Als de meter te hoog meet, wordt er te weinig gedoseerd en dat gaat ten koste
van de productie. Geeft de meter lager aan dan de concentratie werkelijk is, dan slaat
de doseringsapparatuur te vaak aan en dat geeft extra kosten, vooral als de
geproduceerde warmte niet benut kan worden.
In de zomer is de warmtebehoefte beperkt en staan de ramen open. Er wordt
gecontroleerd op het voorkómen van een te lage C02-concentratie. Meestal is dat een
concentratie die rond de buitenwaarde ligt. Bij 350 ppm heeft een foute aanwijzing van

CO2meetpunt in de kas
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1% grote gevolgen. Met volle zon (700 W/m 2 ) betekent een concentratieverschil van 30
ppm een verschil in fotosynthese van 4 à 5%. De huidige meters zijn in feite niet
geschikt om in de zomer nauwkeurig te meten. Hiermee moet rekening worden
gehouden. Ten eerste moet de afwijking zoveel mogelijk beperkt worden door
regelmatig en met het juiste ijkgas te ijken. Ten tweede moet de CCh-meetset op een
zonnige dag tussen 10.00 en 16.00 uur regelmatig worden gebruikt, en als de
warmtebehoefte het toelaat zelfs continu. Het is in de zomer beter om een gewenste
flow in te stellen dan op kasconcentratie te doseren. In de paragrafen 4.3 tot en met
4.5 wordt hierop dieper op ingegaan.
In de winter wordt gecontroleerd op een te hoge CCh-concentratie. Een kleine afwijking
in de meting is dan niet bezwaarlijk. Of de dosering nu bij 8 0 0 ppm wordt stopgezet of
bij 850 ppm maakt voor de planten niet uit. Ook extra kosten zijn hier niet mee
gemoeid, want er komen meer dan voldoende rookgassen vrij bij de verwarming.
Positie van de meter en aanzuigpunten
Voor de C02-meting zijn twee elementen belangrijk: de eigenlijke meter en het
aanzuigpunt. De C02-meter kan op veel plaatsen worden opgehangen, zolang de
aanzuigpunten maar op de juiste plek ten opzichte van de meter hangen. Wel is
belangrijk dat de meter niet in de zon hangt, maar in een goed geventileerde ruimte met
een gelijkmatige temperatuur.
In iedere afdeling van het bedrijf moet de CO2 gemeten worden, omdat er altijd per
afdeling de C02-dosering geregeld moet worden. Eén aanzuigpunt per afdeling is
voldoende.
Omdat er altijd concentratieverschillen in de afdeling bestaan, is de keuze van de
aanzuigplaats belangrijk. Het aanzuigpunt dient tussen het gewas in het midden van de
afdeling te hangen. De meeste fotosynthese vindt boven in het gewas plaats. Voor
hoog opgaande groentegewassen is de beste plaats voor het aanzuigpunt boven in het
gewas, op ongeveer een derde van de gewashoogte onder de kop van de plant. Bij veel
bloemisterijgewassen is een positie op gelijke hoogte of net boven het bovenste blad de
beste optie. Het aanzuigpunt moet minimaal één meter van de darmen verwijderd zijn
om te voorkomen dat lucht direct uit de darmen wordt aangezogen.
Voor een goede regeling mag de aanzuigtijd niet langer dan drie minuten zijn. Bij
gesloten ramen en een doseersnelheid van 100 m 3 aardgas per ha per uur loopt de
concentratie in de kas in die tijd met ongeveer 100 ppm op. Als de aanzuigtijd langer is,
kan dit opgelost worden door een extra pomp in de aanzuigleiding te plaatsen of
eventueel de C02-meter dichter bij het aanzuigpunt te hangen. Geen goede oplossing is
de aanzuigleiding korter maken, waardoor het aanzuigpunt dichter bij het ketelhuis komt
te hangen. Metingen op bedrijven tonen aan dat de C02-concentratie in deze omgeving
vaak hoger is dan gemiddeld in de afdeling. Als hier gemeten wordt zou de C02-set te
weinig aanslaan met negatieve gevolgen voor de productie.
Overige aandachtspunten
Horizontale en verticale verschillen in C02-concentratie in de kas moeten zoveel mogelijk
worden voorkómen. Verder kan een hoge luchtvochtigheid van de aangezogen lucht de
meting beïnvloeden. Hierdoor kan ook condensvorming in de meter optreden. Om
condensvorming in de aanzuigleiding te voorkómen mag de leiding niet langs koude
constructiedelen lopen. Condens in de aanzuigleiding wordt opgevangen in de
condenspot. Het aanzuigen van lucht vanuit de kas moet tijdelijk gestaakt worden bij
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het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, omdat hierdoor het stoffilter vervuilt.
Ook als 's nachts zwavelverdampers worden gebruikt, kan de C02-meting beter worden
gestaakt. In het donker heeft CO2 doseren geen enkele zin.
Meer meetpunten
Het is mogelijk om met één CCh-meter meerdere afdelingen te meten. Hiervoor worden
zogenaamde multiplexers, ofwel omschakelaars gebruikt. Hierin zitten kleppen die
omschakelen van het ene aanzuigpunt naar het andere. De eenvoudige typen hebben
tweewegkleppen. Na het omschakelen moet eerst verse lucht de leiding ingezogen
worden voordat gemeten kan worden. Bij vier of meer meetpunten wordt de cyclustijd
al te lang. Als bijvoorbeeld per meting drie minuten nodig zijn, betekent dit dat elke
afdeling maar eenmaal per twaalf minuten gemeten wordt. De dosering wordt dan ook
eenmaal per twaalf minuten aan of uit gezet. Tien minuten tussen de metingen in de
afdeling is nog net acceptabel, maar voor een optimale regeling bedraagt de maximale
tussentijd vier minuten.
Als er meer dan drie aanzuigpunten aan één meter zijn gekoppeld, kan beter een
multiplexer met driewegkleppen worden gebruikt. Hierin zit een extra pomp die continu
van de drie afdelingen lucht aanzuigt. Na omschakelen kan direct gemeten worden. Ook
dan geldt een maximum aantal aanzuigpunten per multiplexer, namelijk zoveel als
binnen vier minuten gemeten kan worden.
Meting buitenlucht
De buitenlucht wordt vaak als extra meting meegenomen. De buitenwaarde kan soms
een afwijkende C02-concentratie in de kas verklaren. Verder kan hiermee grofweg
ingeschat worden wat het C02-verlies is. Dit hangt namelijk af van het

Meten van de CÖ2-concentratie

buiten
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IJken van de CÖ2-meter

concentratieverschil tussen binnen en buiten en de ventilatie van de kas. De buitenlucht
moet wel op een goede plek worden gemeten. Dit is op de meettoren, minimaal drie
meter boven de nok van de kas. De meettoren moet op een afstand van minimaal 10
kappen (32 m) vanaf de gevel en uit de buurt van schuur en ketelhuis zijn gemonteerd.
Bij regen mag er geen water de leiding ingezogen worden. Dit kan worden voorkomen
door een afdakje te maken van een trechter of iets dergelijks.
IJken en onderhoud van de meter
Eenmaal per drie maanden dient de meter geijkt te worden. In ieder geval moet dit aan
het begin en halverwege de zomer gebeuren met behulp van de zomerconcentratie. Bij
het ijken volgt men de ijkprocedure zoals die bij het apparaat hoort. Eerst wordt een nulijking uitgevoerd met een gas zonder CO2 (nulgas) of met een nulpatroon (pot met
koolzure kalk dat alle CO2 uit de lucht absorbeert). Daarna volgt een span-ijking met een
gas van een concentratie die voor de regeling van belang is. In de winter is dat 1000
ppm en in de zomer 350 tot 4 0 0 ppm. Buitenlucht is absoluut ongeschikt om als ijkgas
te dienen, omdat de concentratie niet constant is. Ter illustratie hiervan is in figuur 9
het verloop van de buitenconcentratie op een willekeurige dag uitgezet.
De ijking wordt beter door tijdens het ijken het ijkgas continu aan te zuigen en niet
alleen de meetkamer te vullen met het ijkgas. De ijking kan afwijken onder invloed van
luchtdruk en temperatuur. Standaard is een druk van 1013 mbar en een temperatuur
van 20 °C. De afwijking bedraagt -1% voor elke drie graden temperatuurstijging en
+ 1 % voor elke procent drukstijging. Bij extremen op de barometer van 940 of 1050
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mbar druk wijkt de meting tot -7 respectievelijk + 4 % af. Bij het ijken moet hier
rekening mee worden gehouden. Voer de ijking indien mogelijk uit bij een luchtdruk van
ongeveer 1013 mbar. Kijk tijdens het ijken niet alleen naar de aanwijzing op de meter
zelf, maar controleer ook of de klimaatcomputer de juiste waarde aangeeft. Hier wordt
per slot van rekening mee geregeld. Als de netspanning wordt uitgeschakeld moet de
wijzer exact op nul staan. Als dit niet zo is, moet de wijzerstand gecorrigeerd worden.
Hiervoor dient het stelschroefje op de meetschaal. Dit stelschroefje mag alleen bij een
volledig uitgeschakelde meter gedraaid worden.
Controleer regelmatig het condenspotje en leeg deze indien nodig. Het filter bij het
aanzuigpunt in de kas moet minstens eenmaal per zes maanden gereinigd of vervangen
worden. Reinigen is mogelijk door dit filter enige tijd in wasbenzine te leggen, het
vervolgens te spoelen en daarna goed door te blazen. Minimaal eens in het jaar dient het
gehele meetsysteem gecontroleerd te worden. Het stoffilter in de meter moet worden
vervangen en de aanzuigleiding dient gecontroleerd te worden op lekkage. Dit kan door
op de aanzuigplaats een nulpot aan te sluiten. De meting moet dan na verloop van tijd
zakken richting 0 ppm. Als de meter dat niet doet, hang dan de nulpot ook een keer
direct aan de meter. Als de meter dan wel naar nul gaat, betekent dit dat de
aanzuigleiding lek is. De aanzuigleiding moet dan worden vervangen. Als de meter niet
naar nul gaat, moet deze opnieuw afgesteld worden, waarna opnieuw een nulmeting
vanaf de aanzuigplaats noodzakelijk is.

CÖ2-meter met patronen
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Figuur 9

Het verloop van de C02-buitenwaarde op 25 maart 1 9 9 7 , gemeten op het
PBG in Naaldwijk

Registratie
Zoals hierboven reeds is beschreven zijn de huidige CCh-meters te onnauwkeurig voor
een goede dosering in de zomer. In de toekomst zullen de meters dan ook verbeterd
moeten worden. Vergelijken van de gerealiseerde CCh-gehalten met die van collega's
heeft weinig zin zolang de meting zo onnauwkeurig is.

4.2

HORIZONTALE EN VERTICALE VERDELING CO2

Het is belangrijk zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare CO2. Een
belangrijk aspect hierbij is de verdeling. Voor een goede horizontale verdeling behoren
de ventilator, de hoofdleiding en de prikafstand van de darmen op elkaar afgestemd te
zijn. Alleen een deskundige kan dit goed berekenen. Of dit gelukt is, is te zien aan de
druk in de darmen. Die behoort in alle darmen hetzelfde te zijn. Bij metingen op
praktijkbedrijven bleek de drukverdeling in de darmen op veel bedrijven meer dan 2 0 %
af te wijken. Niet alleen een goede horizontale verdeling is van belang, ook de verticale
verdeling is belangrijk. Onderzoek op het proefstation en in de praktijk geeft aan dat
voor een goede CÛ2-benutting de hoogte waarop de C02-darmen zijn aangebracht van
belang is.
Verticaal varieert de fotosynthese
De meeste fotosynthese vindt plaats in het bovenste deel van het gewas. Een groot
deel van het zonlicht wordt hier door het blad geabsorbeerd. Verhogen van de
C02-concentratie op deze plaats zal het meeste profijt opleveren.
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Metingen tonen aan dat tijdens het doseren de CCh-concentratie rond een vrij hangende
doseerdarm 2 0 à 25 ppm hoger is dan de gemiddelde concentratie in de kas. Door de
darmen op de hoogte te hangen met de hoogste fotosynthesecapaciteit is met dezelfde
gedoseerde hoeveelheid CO2 een hoger rendement te halen. Met een model is berekend
dat ophangen van de darmen op de gunstigste plaats ten opzichte van darmen op de
grond in de zomer ongeveer 1,5% extra fotosynthese oplevert bij een gezond gewas. In
het voor- en najaar is dat zo'n 1%.
De CO2 stroomt met een concentratie van 5 tot 1 0 % uit de darmen. Deze concentratie
neemt heel snel af. In tegenstelling tot w a t vaak beweerd wordt, zakt de CO2 niet in zijn
geheel naar beneden. Het CCh-gas uit de darmen zoekt naar een evenwichtige verdeling
over de lucht en dit heeft een groter effect dan het feit dat CO2 zwaarder is dan lucht.
In figuur 10 is goed te zien dat de concentratie boven de darmen even groot is als onder
de darmen.
Hoogte afhankelijk van het gewas
Wat de ideale hoogte is voor de doseerdarmen hangt af van de dichtheid van het
gewas. Een voorbeeld van een dicht gewas is paprika. De bladindex (het aantal m 2 blad
per m 2 grond) kan makkelijk oplopen tot 6 à 7. De lichtonderschepping, en dus de
fotosynthese, neemt bij een bladindex boven 3 nauwelijks toe. In de top van het dichte
gewas wordt het meeste licht onderschept. Bij paprika kunnen de darmen het beste een
halve meter onder de kop hangen. Voor aubergine en komkommer, eveneens dichte
gewassen, geldt hetzelfde. Tomaat is een open gewas. Het aantal m2 blad per m2
grond schommelt in de zomer rond 2. Dit betekent dat CO2 overal tussen de bladeren
even goed benut w o r d t . Hier mogen de darmen lager hangen, op 75 cm onder de t o p .
De uitstroomconcentratie is erg groot. De kans bestaat dat het groeipunt hierdoor
'verbrandt'; daarom mogen de darmen niet vlak bij de top van de plant worden
gehangen.
Figuur 10

Verdeling CO2 in het verticale vlak bij darmen op de grond en tussen het
gewas

C02-darmen hoog

C02-darmen laag
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Meten van CÖ2-druk in de darm

Horizontale verplaatsing CO2
Op veel bedrijven waar de darmen omhoog worden geplaatst, worden ze aan de
groeibuis gehangen. Als de groeibuis onder in het gewas hangt is dat voor de
fotosynthese niet ideaal. Een deel van de mogelijke productiewinst blijft dan liggen.
De drukverdeling van het doseersysteem moet zo gelijk mogelijk zijn om grote
doseerverschillen in horizontale richting te voorkomen. Ondanks een goede verdeling
kunnen er toch concentratieverschillen in de kas ontstaan. Deze verschillen worden
veroorzaakt door temperatuurverschillen of door de w i n d . Daar waar de temperatuur het
hoogst is, is ook de C02-concentratie het hoogst en omgekeerd. Dit komt omdat warme
lucht opstijgt en de met CO2 verrijkte omgevingslucht onder in de kas omhoog zuigt. De
lucht koelt boven in de kas af en raakt CO2 kwijt door uitwisseling met buitenlucht en
komt weer naar beneden met een veel lagere C02-concentratie. Af en toe lopen de
temperatuurverschillen tussen warme en koude plekken op tot zo'n 2 °C of meer, wat
concentratieverschillen van wel 100 ppm kan veroorzaken. Het effect treedt zowel op
bij de darmen tussen het gewas als bij de darmen op de grond, maar bij de darmen op
de grond in sterkere mate.
De wind heeft een grotere invloed op de luchtstromingen dan de temperatuurverschillen.
Wind zorgt voor drukverschillen boven de kas. Daardoor gaat de lucht in de kas
circuleren. Boven in de kas met de wind mee en onderin tegen de wind in. Met deze
laatste stroom wordt lucht met een hoge C02-concentratie meegevoerd. Vandaar dat de
C02-concentratie aan de gevel waar de wind op staat het hoogste is. Bij de
tegenoverliggende gevel komt de lucht van boven uit de kas naar beneden. Door
luchtuitwisseling met buitenlucht heeft deze een lage concentratie gekregen. Dit effect
wordt sterker naarmate de windsnelheid groter is. Doseren vanaf de grond veroorzaakt
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gemiddeld tweemaal zo grote concentratieverschillen door luchtstromingen als dosering
tussen het gewas.
Eén of twee darmen
Bij de darmen op de grond maakt het voor de verdeling niet uit of er per kap (3,20 m)
één of twee darmen liggen. Aan de grond is er altijd een luchtstroom, waardoor de CO2
zich snel met de lucht vermengt, zeker bij een open gewas als tomaat. Bij een dicht
gewas zoals paprika is dat wat minder, maar in het bovenste deel van het gewas is ook
hier geen verschil te zien tussen één of twee darmen per 3,20 m. Wel kan het nodig zijn
twee darmen per 3,20 m op de grond te leggen om een grote doseercapaciteit te
verkrijgen. Dit geeft een betere drukverdeling dan wanneer getracht wordt om veel te
doseren met weinig darmen.
De veel gehoorde opmerking dat bij doseerdarmen op de grond de CO2 altijd via de
planten omhoog moet gaan voordat het door de ramen kan verdwijnen, gaat niet op.
Doordat de CO2 zich gemakkelijk in horizontale richting verplaatst zal een deel via het
pad omhoog gaan, en een deel met de luchtstroom mee richting gevels. Dit verkleint de
hoeveelheid CChdie uiteindelijk bij de bladeren terecht komt en het is niet bevorderlijk
voor een gelijkmatige concentratie in de kas.
Als de darmen tussen het gewas hangen is de verplaatsing in horizontale richting veel
kleiner. De bladeren zorgen namelijk voor weerstand. In proeven werd een
concentratieverschil van 30 ppm gemeten tussen de rij met de hangende darm en de rij
zonder darm. Voor een goede verdeling zijn nu twee darmen per kap van 3,20 m
noodzakelijk.
Problemen
Het is zinvol de darmen tussen het gewas te hangen, maar er kunnen zich problemen
voordoen. Het is niet aan te raden de darmen bij de start al hoog te hangen in verband
met het licht dat ze wegvangen. Als de darmen boven het gewas hangen zullen ze 1 à
1,5% van het licht onderscheppen. Bij de darmen tussen het gewas is de
lichtonderschepping veel minder (0,3%). Dit betekent dat de darmen tijdens de teelt
opgehesen moeten worden. De aansluiting van de darmen op de hoofdleiding moet
daarom flexibel zijn.
Bij hogedraadteelten is sprake van een andere moeilijkheid. Dit wordt veroorzaakt door
het laten zakken van planten. Bladeren en vruchten kunnen gemakkelijk over de darmen
heen gaan hangen. Dit geeft knikken in de darm en in het ergste geval kunnen ze zelfs
van de ophanging scheuren. Let hier dus goed op. Bij het aanleggen van de installatie
dient ook gelet te worden op de wijze waarop de planten rondgaan. De hoge darm kan
hierbij in de weg zitten. Dit kan opgelost worden door anders rond te gaan of de
hoofdleiding voor CO2 laag te leggen en via een pijp met een S-bocht naar boven te
gaan en dan de planten achter de bocht langs laten lopen.
Botrytis
Sommige tomatentelers menen dat door het omhoog brengen van de darmen meer
Botrytis ontstaat. Botrytis is een zwakteparasiet. Infecties beginnen in wondjes. Bij een
hoge luchtvochtigheid kiemen de sporen gemakkelijker. De rookgassen die uit de
darmen stromen zijn verzadigd met vocht. Deze rookgassen mengen zich zeer snel met
de omringende lucht. Bij meting bleek dat op een afstand van 20 cm van een
uitstroomopening niets meer terug te vinden was van de hogere luchtvochtigheid. Een
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verhoging van de Botrytisaantasting is mogelijk in die situatie dat de darmen aan de
groeibuis hangen op de hoogte waar het blad geplukt wordt en tevens de stengels dicht
tegen de darmen hangen. Zeker bij de doseergaatjes aan de zijkant van de darmen is er
dan kans dat de warme, vochtige lucht op de stengels condenseert. Wanneer de
darmen op enige afstand van de stengels hangen, met de gaatjes naar beneden, zal er
alleen condenswater tussen het gewas komen. Problemen met Botrytis als gevolg van
doseren zijn dan niet te verwachten.
Type darm
Omdat rookgassen verzadigd zijn met waterdamp kan condensatie in het doseersysteem
een groot probleem zijn. Als de temperatuur van de rookgassen in het doseersysteem
bijvoorbeeld daalt van 4 0 naar 30 °C zal er per m 3 rookgassen 20 g condenswater
ontstaan. Bij een dosering van 25 m 3 aardgas per ha per uur gaan er zo'n 3 5 0 m 3
rookgassen door het doseersysteem. Hier zit 7 kg condenswater bij. Als dit water niet
goed wordt afgevoerd raakt het systeem snel verstopt. Als de doseerdarmen tussen het
gewas hangen, kan het water zich gemakkelijk ophopen in een bocht tussen t w e e
ophanghaken. Onder het gewicht van het water buigt de darm nog verder door en blijft
vol water staan. Dit probleem is op te lossen door er voor te zorgen dat de slurven goed
strak hangen en de doseergaatjes aan de onderkant zitten. Dit is eigenlijk alleen te
realiseren door darmen te nemen die zijn ontworpen om op te hangen. Deze zijn
stugger, waardoor ze beter strak blijven hangen en als ze aan de uitstekende flap
worden opgehangen, komen automatisch de doseergaatjes onder te zitten. In het
onderzoek bleven de darmen mooi strak hangen door ze op te spannen en aan het einde
vast te knopen aan een ketting van de groeibuis of aan een staander. Gewone darmen
gebruiken en water weg laten lopen door gaten te prikken, is absoluut af te raden. De
beoogde drukverdeling wordt zo volledig te niet gedaan. Zuinigheid is in dit geval duur.

4.3

CO2-DOSERING BIJ GEOPENDE RAMEN

In de kas is er een voortdurende aan- en afvoer van CO2. Bij de darmen stroomt het de
kas in en gelijktijdig gaat het via de huidmondjes de planten in. Door de luchtramen
verdwijnt het weer naar buiten, de kas uit. Met name de concentratie rond de bladeren
is van belang omdat deze de opname door de bladeren en dus de fotosynthese bepaalt.
Hoe hoger de concentratie rond de plant, hoe meer de plant kan opnemen en hoe hoger
de fotosynthese kan worden. Een overdag dalende C02-concentratie betekent altijd dat
de fotosynthese ook gaat dalen, de plant lijdt honger omdat er te weinig CO2 wordt
aangevoerd. Een concentratie beneden de buitenwaarde doet de productie dalen.
De fotosynthese neemt toe naarmate er meer licht is. De plant verbruikt daarom op
zonnige dagen meer CO2 dan op donkere dagen. Op zonnige dagen gaan de ramen open
omdat de kas opwarmt als gevolg van de hoge instraling. Hierdoor neemt de ventilatie
toe. Als de C02-concentratie in de kas gelijk is aan de buitenconcentratie gaat er bij het
openen van de luchtramen geen CO2 verloren. Als de concentratie in de kas lager is dan
buiten wordt er zelfs CO2 van buiten aangevoerd. Zodra de C02-concentratie in de kas
hoger is dan in de buitenlucht, zal bij het openen van de ramen CO2 uit de kas
verdwijnen. Dit noemen we het ventilatieverlies. In de figuren 11 en 1 2 wordt het
verband tussen luchten en ventilatieverlies verduidelijkt.
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Figuur 1 1

CCh-verlies en luchtuitwisseling op een zonnige dag
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Figuur 12

CCh-verlies en luchtuitwisseling op een donkere dag

Ventilatieverlies
Het C02-verlies door ventilatie is recht evenredig met het verschil in concentratie tussen
de kaslucht en de buitenlucht. Dit houdt in dat als het concentratieverschil verdubbelt,
het ventilatieverlies ook twee keer zo groot wordt.
Het volgende voorbeeld verduidelijkt dit. Stel de buitenlucht bevat 3 5 0 ppm CO2 en een
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4 meter hoge kas 4 0 0 ppm. Het verschil is dan 50 ppm. Bij een ventilatievoud van 50
geeft dit een ventilatieverlies van 18 g/m 2 /u. Een ventilatievoud van 50 is een reële
waarde bij een gemiddelde windsnelheid en waarbij de ramen aan de luwzijde geheel
open zijn. Een verhoging van de concentratie in de kas van 4 0 0 naar 4 5 0 ppm
verdubbelt het verschil met de buitenlucht tot 100 ppm. Het ventilatieverlies is nu
36 g/m 2 /uur.
Hoeveel CO2 doseren?
De hoeveelheid CO2 die gedoseerd moet worden, is gelijk aan het CCh-ventilatieverlies
plus de C02-opname van het gewas. De gewasopname wordt onder meer bepaald door
de instraling en is zonder computer niet te berekenen. In experimenten is gevonden dat
een volgroeid vruchtgroentengewas bij een CCh-concentratie van 4 5 0 ppm en een
straling van 4 0 0 W / m 2 een CCh-opname heeft van ongeveer 4 g/m 2 /u en bij 8 0 0 W/m2
van 6 g/m2/u. Ter indicatie staat in tabel 13 de CCh-opname van een
komkommergewas. De fotosynthese van houtige siergewassen is meestal wat lager.

Tabel 13

CCh-opname van een volgroeid komkommergewas bij verschillende
CCh-concentraties en lichtintensiteiten.
Lichtintensiteit
W/m2
0
20
20
20
100
100
100
400
400
400

C02-concentratie
dpm
340
200
340
1000
200
340
1000
200
340
1000

CCh-opname
g/m 2 /uur
-0,23
0,11
0,20
0,32
1.14
1,59
2,31
3,00
4,49
7,82

Op zonnige dagen, met ver geopende ramen is het ventilatieverlies dusdanig groot dat
het voor het bepalen van de te doseren hoeveelheid CO2 niet zoveel uitmaakt of de
opname van CO2 door de plant tot achter de komma nauwkeurig berekend is.
Het C02-ventilatieverlies van Venlowarenhuizen kan worden uitgerekend met de
volgende formule:
C02-ventilatieverlies = ventilatievoud x gem. kashoogte x CCb-verschil x 0 , 0 0 1 8 .
Deze formule geldt alleen voor een Venlokas waarbij de ramen niet helemaal open zijn.
Het getal 0 , 0 0 1 8 is voor het omrekenen van ppm naar gram CO2.
Het C02-verschil is het verschil tussen binnen- en buitenconcentratie uitgedrukt in ppm
De kashoogte is in meters.
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Het ventilatievoud geeft het aantal luchtverversingen van de kasinhoud per uur weer en
kan grofweg worden benadert met de formule:
V = 0,09 x W x (R+ L).
Hierin is V het ventilatievoud, W de windsnelheid in meters per seconde, R de
raamopening in procenten en L geeft aan hoe lek de kas is. Voor een moderne Venlokas
is L ongeveer 0,3 luchtverversingen per uur. Oude kassen kunnen een L van 2 of zelfs
meer hebben.
Rekenvoorbeeld
In het voorjaar staan bij een instraling van 500 W / m 2 en een windsnelheid van 5 m/s de
ramen aan de luwzijde 5 0 % open. De CCh-concentratie in de kas is 4 5 0 ppm. Buiten is
deze 3 5 0 ppm. De kas is gemiddelde 4 m hoog. De gewasopname is 6 g/m 2 /u.
Het ventilatievoud is 0,09 x W x (R+ L) = 0,09 x 5 x (50 + 0,5) = 2 2 , 7 . Voor de
luchtverversing per m 2 kasoppervlak moet dit met de gemiddelde kashoogte worden
vermenigvuldigd. De ventilatiesnelheid is 22,7 x 4 = 91 m/u. Het verschil in
C02-concentratie tussen de kas- en buitenlucht is 100 ppm. Dit geeft een
C02-ventilatieverlies van 91 x 100 x 0,0018 = 16,4 g/m 2 /u.
De totale hoeveelheid C 0 2 die gedoseerd moet worden om de CCh-concentratie in de
kas te handhaven is 16,4 + 6 = 22,4 g/m 2 /u. Om dit te kunnen doseren is een
branderstand van 125 m 3 /ha/u nodig.
Vooral bij veel instraling is het effect van een concentratieverhoging groot. Een nadeel is
dat de ramen dan meestal ook open staan, waardoor een deel van de gedoseerde CO2
verdwijnt. Dat geeft te denken over het nut van veel CO2 doseren in de zomer. Het is
moeilijk om af te wegen in welke situatie de C02-dosering meer kost dan het oplevert.
Het loont altijd om ten minste de concentratie van de buitenlucht (ca. 350 ppm) aan te
houden als de instraling boven de 100 W / m 2 is.
Hoofdstuk 5 gaat dieper op de kostprijs en de rentabiliteit van C02-dosering in. Een
handige vuistregel is dat op zonnige dagen en met een gezond gewas er tussen 10.00
en 1 5.00 uur tenminste 25 tot 30 m 3 gas per ha per uur gedoseerd moet worden.

4.4

REGELEN V A N DE CO2-CONCENTRATIE

Welke C02-concentratie in de kas het beste kan worden nagestreefd, hangt sterk af van
de beschikbaarheid van CO2 en het klimaat in en buiten de kas. Goed CO2 regelen is
alleen mogelijk als er per afdeling gemeten en geregeld kan worden. Dit blijkt vaak nog
niet het geval te zijn. Alle afdelingen worden in dergelijke gevallen geregeld op de
gemeten waarde van één afdeling, of op een gemiddelde waarde van alle afdelingen. Dit
kan leiden tot te hoge of te lage C02-concentraties in één of enkele afdelingen.
Op de meeste bedrijven is de C02-meter gekoppeld aan de klimaatcomputer. Ook wordt
er wel rechtstreeks geregeld met de C02-meter; hierbij zijn de mogelijkheden beperkt.
Afhankelijk van de gemeten waarde en de ingestelde maximale waarden kunnen deze
meters/regelaars de C02-dosering aan- of uitzetten. Een goede klimaatcomputer biedt de
beste regeling. Op de computer kan de invloed van allerlei factoren, zoals
warmtebehoefte, raamstand, windsnelheid, straling en dergelijke, op de C02-regeling
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worden ingesteld. De instelmogelijkheden en benamingen kunnen per fabrikant wat
verschillen.
Globaal overzicht van de CCb-instellingen op de klimaatcomputer
Beschikbaarheid van CO2
Tijdens het verwarmen van de kas is er gratis rookgas-CCh voorhanden. Er kan zoveel
gedoseerd worden als nog nuttig wordt geacht voor het gewas. Deze maximum
CCh-concentratie kan worden ingevuld bij de instelling hoog CO2. In de winter is het bij
donker weer niet zinvol hoger dan 600 ppm te doseren. Bij een laag lichtniveau neemt
de fotosynthese boven deze concentratie nauwelijks toe, terwijl de risico's van
luchtverontreiniging wel toenemen. Bij zonnig weer in de winter kan de concentratie via
de instelling 'stralingstraject' worden opgevoerd tot 8 0 0 à 1000 ppm. In de zomer kan
de concentratie bij hoog CO2 op 1000 ppm worden ingesteld.
In de zomer is CO2schaars. Een optimale regeling is dan van groot belang. Als de
instraling toeneemt, neemt de warmtebehoefte af. Ook gaan de ramen verder open,
waardoor het ventilatieverlies toeneemt. Juist bij een hoge instraling is de CCh-behoefte
groot. Er moet nu afgewogen worden hoeveel CO2 er gedoseerd wordt. Bij de instelling
laag CO2 kan de concentratie ingesteld worden waarbij de CCb-dosering start, ook als er
geen warmtebehoefte is. Afhankelijk van de raamstand en/of windsnelheid (instellingen
raamtraject en windinvloed) wordt de gewenste concentratie verlaagd tot een minimum
COi-concentratie. Dit is de concentratie die minimaal gehandhaafd moet worden, mits
de eventueel geproduceerde warmte kan worden afgevoerd. Boven een bepaalde
raamopening kan eventueel de CCh-dosering worden uitgezet. Om te kunnen doseren
wordt bij een CV-installatie de brander in de minimum branderstand gezet en wordt in
eerste instantie de keteltemperatuur opgevoerd. Zodra de maximale keteltemperatuur is
bereikt, wordt de warmte in de warmtebuffer opgeslagen. Als er geen warmtebuffer is,
wordt de warmte afgevoerd. Bij afvoeren naar buiten (warmteverlies) kan de
buistemperatuur ingesteld worden op een maximum en/of bij welke kastemperatuur de
C02-dosering stopt. Niet alle gewassen kunnen tegen een hoge kastemperatuur, dus de
grenswaarde verschilt per gewas.
Afweging tussen opname en verlies CO2
De fotosynthese is hoger bij meer straling. C02-doseren heeft dan dus meer effect. De
instelling 'stralingstraject' houdt hier rekening mee. Hierin wordt aangegeven binnen
welk stralingstraject C02-concentratie moet stijgen tot het gewenste niveau. Bij meer
instraling neemt ook de ventilatie en dus ook het C02-verlies toe. Hoe groot het verlies
is, hangt af van het concentratieverschil tussen de lucht in de kas en de buitenlucht, de
openingstand van de ramen en de windsnelheid. Een verdubbeling van het
concentratieverschil tussen binnen en buiten geeft een verdubbeling van het
ventilatieverlies. Een verdubbeling van de openingstand van de ramen veroorzaakt bijna
tweemaal zoveel ventilatie.
Met de instellingen 'raamtraject' en 'windinvloed' kan de C02-concentratie verlaagd
worden tot de minimum CÖ2-concentratie, om zo het ventilatieverlies te beperken.
Wat uiteindelijk de gewenste C02-concentratie is, wordt bepaald door de positieve
invloed van straling en de negatieve invloed van ventilatie. Bij het instellen van deze
invloeden speelt de kostprijs van CO2 en de verwachte opbrengst van het product een
bepalende rol.
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Globaal overzicht van de instelmogelijkheden voor CO2op de k/imaatcomputer,
benamingen kunnen wat verschil/en voor de diverse merken.

de

Hoog CO2:

Gewenste maximum CCh-concentratie bij warmtevraag (gratis rookgasCO2).

Laag CO2:

Gewenste CCh-concentratie als er geen warmtevraag is en de ramen
gesloten zijn. Deze waarde wordt afgebouwd tot minimum CO2,

Minimum CO2: Gewenste CCh-concentratie die boven een bepaalde raamstand geldt.
Verhoging buistemperatuur/kastemperatuur:
De maximale verhoging van de buis- of kastemperatuur bij
warmtevernietiging ten behoeve van de CCh-dosering
Drempelwaarde straling:
Het stralingsniveau waarboven CO2 gedoseerd mag worden (boven een
stralingsniveau van 15 W / m 2 buiten de kas wordt CO2 door het gewas
opgenomen).
Stralingstraject: Stralingstraject waarbinnen de gewenste CCh-concentratie met een
bepaalde waarde stijgt.
Raamtraject:

Raamstandtraject waarbinnen de gewenste C02-concentratie daalt.

Windinvloed:

Snelheid waarmee de gewenste CCh-concentratie daalt bij toenemende
windsnelheid. Bij sommige fabrikanten wordt dit als invloed op het
raamtraject uitgevoerd.

4.5 CO2 DOSEREN ALS ER GEEN DIRECTE WARMTEBEHOEFTE IS
Geen warmtebehoefte
Om rookgas CO2 te kunnen doseren als er geen warmtebehoefte is, wordt in eerste
instantie de keteltemperatuur opgevoerd. Zodra de maximale keteltemperatuur is
bereikt, moet warmte worden afgevoerd. Dit kan door warmte met behulp van ventilatie
af te voeren of ze in een warmtebuffer op te slaan. Door de buistemperatuur in de kas
te laten stijgen wordt met de ventilatie de extra warmte afgelucht. Ook kan de
overtollige warmte met behulp van een noodkoeler worden afgevoerd. Kiezen voor
warmteverlies is een slechte keus. Warmte opslaan in een warmtebuffer is uit milieu,
gewaskundig en economisch oogpunt de beste oplossing.
Bij zonnig weer is een branderstand van 25 à 3 0 m 3 /ha/u nodig om de opname van CO2
door het gewas aan te vullen en in de kas de buitenwaarde van CO2 aan te houden. Dit
komt overeen met een buistemperatuur van ongeveer 30 °C bij een kastemperatuur van
25 ° C . Om een hogere C02-concentratie te bereiken is heel wat meer gasverbranding
nodig. Behalve de opname door het gewas moet ook het C02-ventilatieverlies worden
gecompenseerd. Om in de zomer bij ver geopende luchtramen 4 0 0 ppm te halen is een
doseersnelheid van rond de 150 kg rookgas per ha per uur ofwel een branderstand van
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ruim 8 0 m 3 gas/ha/u nodig. Om 4 5 0 ppm te halen is een branderstand van circa 125
m 3 /ha/u nodig. Om zonder buffer de warmte hiervan kwijt te kunnen moet bij een
kastemperatuur van 25 °C een minimum buistemperatuur van 50 respectievelijk 65 °C
worden aangehouden. Hoge buistemperaturen in de kas kunnen echter leiden tot
ongewenste neveneffecten op het gewas.
Om toch C02-concentraties van 4 0 0 of 4 5 0 ppm te realiseren is een warmtebuffer
nodig of zuiver CO2. Gebruik van zuiver CO2 heeft als groot voordeel dat er geen
warmte bij vrijkomt. Vanwege de prijs is het echter extra belangrijk de gewenste
concentratie in de kas goed in te stellen. Meer CO2 doseren dan nodig is, brengt extra
kosten met zich mee. Een probleem hierbij is de onnauwkeurigheid van de C02-meters.
Het is daarom beter op f l o w te doseren en niet op de gemeten concentratie.
Gebruik van een warmtebuffer
Een warmtebuffer wordt gebruikt voor opslag van warmte waarbij de daarbij
geproduceerde CO2 wordt benut. Zonder warmtebuffer gaat de brander op het moment
dat de ketel z'n maximum temperatuur bereikt heeft uit en staat de productie van CO2
stil. Door de geproduceerde warmte op te slaan in de buffer blijft de brander langer aan.
Met het gebruik van een buffer komt er overdag extra CO2 ter beschikking, die anders
's nachts bij het verwarmen van de kas verloren zou zijn gegaan. De manier waarop de
buffertank gevuld wordt, heeft direct gevolgen voor de beschikbaarheid van CO2 over
de dag. Om CO2 doseren te kunnen optimaliseren is een goede strategie bij het vullen
van de buffertank belangrijk. Er zijn tegenwoordig speciale computerprogramma's op de
markt die dit regelen, maar ook zonder deze programma's is een betere toepassing van
de buffer mogelijk.
Vullen volgens een rechte lijn
Bij de eenvoudigste strategie wordt de hoeveelheid CO2 gelijkmatig over de dag
verdeeld. Dit wordt vaak geregeld door het instellen van een begrenzing van de
buffertemperatuur die gedurende de dag volgens een rechte lijn toeneemt. Zolang er
CO2 nodig is en de buffertemperatuur onder de maximumgrens ligt, wordt er
koolzuurgas gedoseerd. Gedurende de dag is er zo steeds evenveel CO2 beschikbaar. Bij
deze strategie wordt de CO2 minder goed benut. Immers op elk moment van de dag is
er evenveel CO2 beschikbaar, terwijl meestal de behoefte aan extra CO2 over de dag
verschilt.
Gebruik maken van de effectiefste uren
In paragraaf 2.2 is uitgelegd dat het effect van CO2 gedurende de dag verschilt. In de
morgen- en avonduren richt extra CO2 minder uit dan midden op de dag en in de
middag. Het is zinvol om de CO2 vooral op de meest effectieve uren van de dag te
doseren, en dan dus te stoken. Dit betekent dat de manier waarop de buffer gevuld
wordt, aangepast moet worden.
In het begin van de ochtend is het vaak nog mogelijk de warmte in de kas te gebruiken.
De eerste uren na zonsopgang mogen de buizen best warm zijn om zo te voorkomen dat
het gewas natslaat. Begin zo laat mogelijk met het vullen van de warmtebuffer. De
buffer mag om 11.00 uur niet meer dan een kwart vol zijn, het liefst minder.
Midden op de dag is het belangrijk dat de C02-concentratie in de kas niet beneden de
buitenwaarde daalt. Daarvoor kan de buffer in deze periode voor minimaal de helft
worden gevuld. De buffer is na deze periode ten minste driekwart vol.
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Aan het einde van de middag wordt er vaak volop gelucht omdat de kas door de
instraling opgewarmd is. Om de CCh-concentratie op peil te houden is vaak meer CO2
nodig dan 's morgens bij vergelijkbare instraling. De rest van de buffer kan nu gevuld
worden. Later op de avond neemt de hoeveelheid instraling sterk af. De planten kunnen
weinig meer met het CO2 doen en doseren is dan minder belangrijk. De nacht moet
benut worden om de buffer te legen.
Als de buffer ook gebruikt moet worden om de W/K-installatie zonder rookgasreiniging
te laten draaien, is dezelfde strategie toepasbaar op het deel van de buffer dat voor de
ketel benut kan worden.
Optimaliseren
Een volgende stap is het bepalen van de gewenste C02-concentratie op elk moment van
de dag in relatie met het gewas en het buitenklimaat. Veranderingen in buitenklimaat
stellen het regelmechanisme in de kas in werking. Hiervoor zijn aparte
computerprogramma's op de markt. Het programma 'Carbonaut' bijvoorbeeld betrekt de
gewasreacties en de buitenomstandigheden bij het regelen van het kasklimaat. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van de lokale weersverwachting voor het bepalen van de
optimale verdeling van CO2 gedurende de dag. Deze lokale weersverwachting is speciaal
voor de glastuinbouw ontwikkeld. Het weerbericht is gericht op de exacte locatie van
het tuinbouwbedrijf en wordt aan het begin van de dag via een modem automatisch
verstrekt. Met behulp van de weersgegevens wordt het kasklimaat voor de hele dag
berekend en vervolgens een warmtebalans voor de kas opgesteld. Uit deze warmtebalans volgt het te verwachten ventilatieverloop over de dag. Gedurende de dag wordt
continu een optimale streefwaarde voor CO2 bepaald voor de dan geldende
omstandigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de schaarste aan CO2. Fouten
in de weersverwachting worden op deze wijze gecorrigeerd.
De optimale streefwaarde voor CO2 wordt niet rechtstreeks toegepast, maar
omgerekend naar een gewenste toename van de buffertemperatuur. Aan deze stijging
van de buffertemperatuur is branderstand zodanig gekoppeld dat de hoeveelheid C02die
in de kas komt optimaal is. Alleen de gewenste buffertemperatuur voor het einde van de
dag moet ingesteld worden, de regelapparatuur zorgt er voor dat die bereikt wordt. Met
behulp van grafieken is te zien hoe het verloop van de C02-dosering er uit ziet en
duidelijk is hoe de computer tot een bepaalde berekening komt.

4.6

CO2 OPTIMALISEREN

De invloed van CO2 op de groei is erg belangrijk. Met behulp van fotosynthesemodellen
kan uitgerekend worden wat de optimale dosering is. Essentieel hierbij is een goede
klimaat- en gewasregistratie. Aan de hand van straling, kastemperatuur,
C02-concentratie en bladindex van het gewas kan de fotosynthese en daarmee de
C02-opname ongeveer berekend worden. De optimale C02-concentratie hangt af van de
kosten en de baten. De kosten bestaan uit de prijs van CO2, de hoeveelheid die nodig is
om de gewenste concentratie te handhaven, alsmede de extra oogst- en sorteerarbeid.
De baten hangen af van de gerealiseerde meerproductie en de veilingprijs.
ledere dag is anders, maar ook ieder uur op de dag is anders. Van moment tot moment
wijzigt het klimaat binnen en buiten de kas en daarmee veranderen dus ook de kosten
en baten. Bij zonnig weer heeft een hogere C02-concentratie een groot effect op de
91

fotosynthese, maar omdat dan veel wordt geventileerd, is het CCh-verlies ook groot. Op
een bewolkte dag in juni is het effect van een verhoging van de concentratie op zowel
de fotosynthese als het ventilatieverlies klein. Maar wat is nu de optimale concentratie?
Om dit goed te kunnen berekenen is het gebruik van een optimaliseringsmodel
onontbeerlijk. In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten voor
optimaliseren van belang zijn, wat een optimaliseringsmodel doet, en er worden enkele
resultaten gepresenteerd.
Efficiëntie
De efficiëntie of het rendement van de dosering is de verhouding tussen de C02-opname
en de C02-dosering. Hoe efficiënt de dosering is, hangt af van de C02-opname en het
ventilatieverlies. De C02-opname hangt vooral af van de bladhoeveelheid en de
instraling, zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht. Het ventilatieverlies wordt grotendeels
bepaald door het concentratieverschil tussen binnen- en buitenklimaat en door het
ventilatievoud, dat ook mede bepaald wordt door de instraling (zie ook paragraaf 4.3).
Bij het aanhouden van een hogere concentratie daalt de efficiëntie. Het verlies aan CO2
door ventilatie neemt namelijk rechtevenredig toe met het concentratieverschil tussen
binnen en buiten, terwijl de C02-opname van het gewas niet evenredig toeneemt met de
concentratieverhoging.
Verschil tussen gewassen
De cijfers in tabel 14 en in figuur 13 kunnen naar verschillende gewassen worden
vertaald, want een gezond blad van komkommer, tomaat of paprika heeft ongeveer
dezelfde C02-opname per oppervlakte eenheid blad. Tussen gewassen kunnen wel
verschillen in C02-opname optreden, omdat het ene gewas meer blad heeft dan het
andere. Is het bladoppervlak meer dan 3 m 2 blad per m 2 grond (bladindex = 3), dan
neemt de C02-opname nauwelijks toe. Bij een bladindex lager dan 2 neemt de
C02-opname vrij drastisch af. Dit heeft een dubbel negatief effect op de C02-efficiëntie.
Er wordt minder CO2 door de planten opgenomen en door het geringe bladoppervlak
vindt minder verdamping plaats. De kas wordt minder door verdamping gekoeld,
waardoor de ramen verder open gaan en er meer CO2 uit de kas verdwijnt. Bij tomaat zit
het bladoppervlak in de zomer vaak rond de kritieke waarde van 2. Een volwassen
komkommerplant heeft een bladoppervlak van 3. Aubergine en paprika hebben beide in
de zomer een bladindex die varieert tussen 3,5 en 6. Vooral bij paprika is het
bladoppervlak soms zeer groot.
Een ander belangrijk verschil tussen gewassen is de klimaatregeling. Aubergine kan
bijvoorbeeld overdag een veel hogere temperatuur verdragen dan de meeste andere
gewassen. Dit betekent dat er minder CO2 verloren gaat door ventilatie. Bij koel
geteelde gewassen, zoals courgette en freesia gaat juist meer CO2 verloren door de
grotere ventilatie, terwijl daarnaast vaak ook al minder rookgas-C02 voorhanden is.
Productietoename en opbrengst
Om er achter te komen wat een verhoging van de C02-opname oplevert moet deze
omgerekend worden naar productie. Dit gaat als volgt:
Van elke opgenomen gram CO2 weet de plant ongeveer een halve gram drogestof te
maken. Bij komkommer, tomaat en aubergine gaat 7 0 % van deze drogestof naar de
vruchten. Bij paprika is dat wat minder, namelijk zo'n 6 5 % . De grote
productieverschillen tussen de gewassen worden vooral veroorzaakt door de
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drogestofgehalten van de vruchten. Komkommer bevat 3 à 3 , 5 % , tomaat 5,5 à 6 % ,
aubergine 7 à 7 , 5 % en rode paprika rond 8 , 5 % drogestof. Omgerekend levert een gram
opgenomen CO2 1 1 gram komkommers, 6 gram tomaten, 5 gram aubergines of 4 gram
rode paprika. Deze productie moet vermenigvuldigd worden met de prijs die de teler
straks voor het product denkt te krijgen. Een zelfde berekening is ook voor
siergewassen zoals bijvoorbeeld roos te maken. Afhankelijk van het teeltsysteem wordt
bij roos 70 tot 8 0 % van de drogestof aan de bloeitakken besteed. De geoogste tak
bevat 2 5 % drogestof. Dit betekent dat een gram opgenomen CO2 1,4 tot 1,6 gram
'tak' oplevert. De meerprijs voor langere en/of dikkere takken moet dan de kosten van
CO2 dekken.
Wat doet de computer
De computer gebruikt diverse modellen om continu een afweging te maken tussen
kosten en baten. Op basis van straling en gewasgrootte berekent de computer met
behulp van een fotosynthesemodel wat de momentane fotosynthese is. Hiermee wordt
de productie berekend. Daarnaast is er een kasmodel dat de ventilatie berekent, ofwel
de kosten van het doseren. Door deze tegen elkaar af te wegen kan de
C02-concentratie worden bepaald waarbij de winst het hoogst is. In figuur 13 is een
voorbeeld gegeven van twee snijpunten in de grafiek die het punt weergeven van een
optimaal resultaat op een zonnige en een bewolkte dag. Hierbij is uitgegaan van het
doseren met zuivere CO2. In dit voorbeeld is de optimale concentratie op beide dagen
ongeveer even hoog, maar verschillen de dagen in C02-verbruik.
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Het programma voor optimale berekeningen is bijna praktijkklaar. Om het in de praktijk
te kunnen gebruiken is het belangrijk dat met name het ventilatieverlies goed wordt
bepaald, omdat bij een onder- of overschatting een te hoge, respectievelijk een te lage
concentratie wordt berekend. In 1998 is gewerkt aan een nauwkeuriger invulling van de
formule voor het berekenen van de ventilatie bij grote raamopening.
Een voorbeeld
In tabel 14 staan de berekeningen voor twee dagen in juni, een zeer zonnige dag en een
sombere dag. De nacht is nog vrij koud, dus de buffer wordt overdag gevuld en
's ochtends wordt nog even gestookt. Een warmtebuffer van 100 m 3 per ha heeft
voldoende opslagcapaciteit om gedurende de dag ongeveer 1 25 gram CCh per m 2 te
doseren. Met het model is berekend dat samen met de CO2 die bij verwarming vrijkomt
op de zonnige dag een concentratie tussen 4 0 0 en 4 5 0 ppm (dosering van 1 28 - 198
gram per m2) kan worden gehaald. Nu wordt de CCh-concentratie door aanvullend
doseren met zuiver CO2 verhoogd van 4 5 0 naar 500 ppm. Op een zonnige dag geeft dit
5 gram extra C02-opname per m 2 , maar er verdwijnt 66 gram meer via de ramen. De
benodigde hoeveelheid CO2 stijgt van 198 gram naar 269 gram, dat is 71 gram zuivere

Tabel 14

CO2dosering

Opname en verlies van CO2 bij verschillende concentraties op een zonnige
en donkere dag in juni. De cijfers zijn berekend met een model dat op
onderzoek gebaseerd is.

Zonnige dag (stralingssom 2960 Joule
per cm2)

Donkere dag (stralingssom 890 Joule
per cm2)

CO2opname
(gram per
mf)

CO2opname
(gram per
nf)

ventilatieverlies
(gram per
rrf)

rendement
dosering
(%)

ventilatieverlies
(gram per
m2]

geen

50

-46,5

*

17

-17

350
ppm

56

0

100

19

0

100

400
ppm

61

67

48

20

34

37

450
ppm

65

133

33

21

65

24

500
ppm

70

199

26

22

96

19

550
ppm

72

265

21

23

127

15

750
PP m

75

530

12

24

251

9

94

efficiëntie
(%)

CÛ2 extra. De efficiëntie daalt van 3 3 % bij 4 5 0 ppm tot 2 6 % bij 500 ppm. Die 5 gram
extra CO2 is bijvoorbeeld 20 gram rode paprika. De dosering kan rendabel zijn als deze
20 gram paprika meer opbrengt dan de 71 gram CO2 kost, ofwel de prijs van een kilo
paprika's moet ruim 3,5 maal zo hoog zijn als van een kilo CO2.
Op de donkere dag is het verhaal anders. Een verhoging van 4 5 0 tot 500 ppm kost in
dit geval 32 gram extra en levert slechts 1 gram per m 2 extra CCh-opname. Er is
gewoon niet voldoende licht om meer te produceren. Er is 8 6 , respectievelijk 118 gram
CO2 nodig. Het rendement daalt van 24 naar 1 9 % . Het rendement ligt bij donker weer
dus lager, maar er is veel minder CO2 nodig. Omgerekend is nu 4 gram paprika's extra
geproduceerd. In dit geval moeten de paprika's achtmaal zoveel opbrengen als de C 0 2
kost. Maar deze berekening is voor zuiver CO2. Op een donkere dag komt er
waarschijnlijk voldoende (gratis) CO2 vrij bij de verwarming en dan is deze berekening
niet van toepassing.
Geconcludeerd kan worden dat vooral de zonnige dagen aandacht verdienen. Er kan op
deze dagen een aanzienlijke productieverhoging worden bereikt. Op een dag met veel
instraling is het zelfs bij een behoorlijke ventilatie verantwoord om veel te doseren, mits
het gewas in goede conditie is.
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5.

BEDRIJFSKUNDIGE ASPECTEN

In dit hoofdstuk worden de bedrijfseconomische aspecten van CO2 doseren besproken.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de voorbeeldteelten tomaat en komkommer. Het
was in het kader van deze brochure onmogelijk om voor alle gewassen de berekeningen
uit en op te voeren. Toch is dit hoofdstuk ook voor andere gewassen zeer nuttig. De
gebruikte berekeningswijzen zijn namelijk van toepassing op alle kasteelten. Alleen de
gewasspecifieke kenmerken, zoals hoeveelheid benodigd gas voor verwarming en de
productprijs verschillen per gewas. De teler kan zelf of samen met zijn voorlichter de
berekeningen voor zijn gewas maken.
Warmtebuffer
In 5.1 wordt het gebruik van een warmtebuffer vergeleken met andere vormen van CO2voorziening, in 5.2 wordt weergegeven hoe groot de warmtebuffer moet zijn en in 5.3
tot welk niveau aanvullend doseren rendabel is.
Zuiver CO2
In 5.1 wordt het gebruik van zuiver CO2 vergeleken met andere vormen van CO2voorziening en in 5.3 tot welk niveau aanvullend doseren rendabel is.
Rookqas-CCh
In 5.1 wordt rookgas-CCh vergeleken met andere vormen van CCh-voorziening en in 5.3
tot welk niveau aanvullend doseren rendabel is. Ook de invloed van een stijging van de
gasprijs wordt besproken.
Warmtekracht
5.4 gaat over de concurrentie tussen W/K en CO2 toedienen als de rookgassen van de
warmtekracht niet gereinigd worden. 5.5 belicht vervolgens de financiële mogelijkheden
voor rookgasreiniging bij het gebruik van warmtekracht.
Opslag van rookqas-CCh
Paragraaf 5.6 is gericht op de financiële mogelijkheden voor het opslaan van rookgasCO2.
Centrale warmtelevering
5.7 gaat in op het financiële plaatje van CO2 wanneer gebruik gemaakt wordt van
centrale warmtevoorziening.

5.1

WARMTEBUFFER VEEL BETER DAN AANVULLEND DOSEREN

In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat het verhogen van het C02-gehalte in de kas leidt tot
een verhoging van de productie en met name bij bloemisterijgewassen tot een
verbetering van de kwaliteit. Op welke manier deze verhoging van het C02-gehalte
bedrijfseconomisch het beste kan gebeuren, wordt nu aan de hand van twee
voorbeeldgewassen uitgewerkt. Hierbij wordt het gebruik van een warmtebuffer
vergeleken met aanvullend doseren met zuiver CO2 of met CO2 van de ketel. De vraag
hoe groot de buffer moet zijn en de vraag tot welk C02-gehalte aanvullend gedoseerd
kan worden, komt in twee volgende paragrafen aan de orde.
Vergelijking situaties
Als voorbeeld worden bedrijven vergeleken met een tomaten- en komkommerteelt. De
uitgangssituatie is een teelt waarbij uitsluitend CO2 wordt gedoseerd bij het stoken.
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Figuur 14

Gemiddeld CCh-gehalte overdag bij tomaat als alle beschikbare CO2
gedoseerd wordt en de warmtebuffer alleen gebruikt wordt om 's nachts
de kas te verwarmen.

Deze bedrijven verstoken respectievelijk 52 en 59 m 3 aardgas per m 2 . Van de
rookgassen die hierbij vrijkomen, gebruikt men 29 respectievelijk 31 kg CO2 per m 2
voor het doseren. Op deze manier zijn 4 4 kg tomaten en 60 kg komkommers per m 2
geproduceerd voor een bedrag van f 6 1 , 6 0 en f 6 3 , 5 0 per m 2 (gemiddelde prijs 19951997). Er zijn drie situaties berekend:
In de eerste situatie is extra CO2 gedoseerd tijdens perioden dat het CCh-gehalte lager is
dan 4 0 0 ppm. Dit is doorberekend voor rookgas-CCh en voor zuivere CO2.
In de tweede situatie is een warmtebuffer van 100 m3 per ha toegepast. Deze tank
voor de warmtebuffer is in het voorjaar gevuld. Vervolgens wordt elke nacht de warmte
uit de warmtebuffer gehaald die nodig is voor het op temperatuur houden van de kas.
De volgende dag wordt de buffer weer aangevuld.
In de derde situatie wordt extra CO2 gedoseerd in periodes waarin de warmtebehoefte
nihil is, de buffer vol is, en het CCh-gehalte lager is dan 4 0 0 ppm.
C02-gehalte
In figuur 14 is van week 10 tot en met 4 2 weergegeven hoe overdag het gemiddelde
C02-gehalte verloopt. Daarin is de uitgangssituatie en de situatie met de warmtebuffer
van 100 m 3 per ha weergegeven. Dankzij de extra CCh-toediening als gevolg van het
gebruik van de buffer, kan vanaf begin april drie weken langer het maximum
CCh-gehalte worden gehaald. Daarna daalt het verschil in CCh-gehalte tussen wel en
geen buffer gebruiken van 4 5 0 ppm in week 15 tot circa 50 ppm in week 2 4 . In de
zomer is het gemiddelde CCh-gehalte bij gebruik van een warmtebuffer circa 4 0 ppm
hoger dan zonder gebruik van een warmtebuffer. Na week 33 neemt het verschil tussen
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het wel en niet gebruiken van een warmtebuffer weer toe. Het grootste effect van de
warmtebuffer op het CCh-gehalte wordt dus tussen begin april en half juni behaald,
terwijl ook in het najaar het effect weer groter wordt.
Van begin mei tot eind augustus ligt het gemiddelde CCh-gehalte in de kas zonder
warmtebuffer lager dan 350 ppm. Met warmtebuffer komt dit alleen in juni voor. Van
half april tot en met september ligt het CCh-gehalte zonder warmtebuffer overdag
gemiddeld onder de 4 0 0 ppm. Zonder warmtebuffer moet dus deze hele periode extra
gestookt worden om een CCh-gehalte van 4 0 0 ppm in de kas te halen. Met
warmtebuffer is dat van juni tot en met september.
Productie
In tabel 1 6 is te zien dat zonder warmtebuffer maar met aanvullend doseren tot 4 0 0
ppm 3,4 kg tomaten en 7,3 kg komkommers per m 2 extra productie gehaald kan
worden. Gebruik van een warmtebuffer van 100 m 3 per ha geeft een productiestijging
van 8 kg tomaten en 16,7 kg komkommers per m 2 . Deze productiestijging is vooral
veroorzaakt door de grote verhoging van het gemiddelde CCh-gehalte in het voorjaar.
Wordt bij het gebruik van deze buffer ook nog aanvullend gedoseerd tot 4 0 0 ppm, dan
stijgt de productie nog eens met 1 kg tot respectievelijk 9 en 17,5 kg per m 2 .
Gas- en C02-verbruik
Om het CCh-gehalte in de kas op een minimum van 4 0 0 ppm te houden moet extra gas
worden verstookt of zuivere CO2 gebruikt. In Tabel 16 staan beide situaties uitgewerkt.
De verschillen in gasverbruik tussen aanvullend doseren tot 4 0 0 ppm met en zonder
warmtebuffer zijn niet zo groot, omdat ook met een warmtebuffer een lange periode het
gemiddelde CCh-gehalte in de kas onder de 4 0 0 ppm ligt. De warmtebuffer bespaart in
dat geval bij tomaat slechts 1,4 m 3 gas en bij komkommer 2,1 m 3 .
Wordt bij tomaat de warmtebuffer uitsluitend benut voor de warmte die 's nachts nodig
is, dan wordt een meerproductie van 8 kg gerealiseerd met 1,4 m 3 extra gas. Dit is ruim
5,7 kg tomaten per extra m 3 aardgas. Bij komkommer is dat 16,7 kg per m 3 extra
aardgas. Aanvullend doseren tot 4 0 0 ppm met rookgas-C02 zonder warmtebuffer geeft
een meerproductie van 3,4 kg, maar kost 10,2 m 3 extra aardgas, dit is ongeveer 0,3 kg
tomaten per extra m 3 aardgas. Bij komkommer is dat 0,9 kg per m 3 extra aardgas.
Aanvullend doseren tot 4 0 0 ppm bij gebruik van een warmtebuffer geeft een extra
productie van iets meer dan 1 kg tomaten en bijna 3 kg komkommers per extra m 3
aardgas. De extra kubieke meters aardgas komen boven op die van de vergelijkingsteelt
van 4 4 kg tomaten/m 2 met 52 m 3 gas/m 2 , c.q. 60 kg komkommers met 59 m 3 gas. Het
gebruik van een warmtebuffer blijkt dan ook uit oogpunt van energie-efficiëntie zeer
gunstig te zijn. Aanvullend doseren hierbij haalt de energie-efficiëntie van de buffer weer
flink omlaag.
Wordt er zuivere CO2 in plaats van rookgas-C02 gebruikt, dan scheelt het gebruik van
de warmtebuffer 5 à 6 kg zuivere CO2 om de gewenste 4 0 0 ppm te behalen. Uiteraard
geeft zuivere CO2 een betere energie-efficiëntie dan het gebruik van rookgas-CCh.
Kosten en baten
Zowel het aanvullend doseren tot 4 0 0 ppm als het gebruik van warmteopslag geven
een duidelijke productiestijging. Daarbij hoort een stijging van de opbrengst in guldens.
Of deze groot genoeg is om de extra kosten goed te maken is verder in tabel 16
uitgewerkt. Omdat de extra productie veelal in de zomerperiode is behaald, zijn de

98

Tabel 16

Gevolgen van drie verschillende manieren om het CCh-gehalte te verhogen.
Vergeleken wordt met een teelt waar alleen de CO2 gedoseerd wordt die overdag
bij de verwarming vrijkomt. De prijzen zijn het gemiddelde van de jaren 1995 1 9 9 7 . De winst is echter gemiddeld over tien jaar, en wordt voor een gasprijs van
25 en 30 cent gegeven.

Tabel 16a

Tomaat: productie 4 4 kg/m 2 , opbrengst f 6 1 , 6 0 / m 2 , gasverbruik 52 m 3 /m 2
gasprijs 25 c t / m 3 , CCh-prijs 25 ct/kg

Warmtebuffer m 3 /ha
Minimum CCh-gehalte
Extra CCh-bron

0
400
CV-ketel

0
400
zuiver

100
geen
geen

100
400
CV-ketel

100
400
zuiver

Extra productie kg/m 2
Extra gasverbruik m 3 /m 2
Extra CC"2-verbruik kg/m 2

3,4
10,2
0,0

3,4
0,0
18,4

8,0
1,4
0,0

9,0
8,8
0,0

9,0
1,4
13,4

Extra opbrengst f / m 2

4,40

4,40

10,40

11,70

11,70

Extra gaskosten f / m 2
Extra kosten CO2 f / m 2
Extra afzet- en arbeidskosten f / m 2
Kosten warmtebuffer

2,60

0,40

2,20

1,70

4,60
1,70

4,00
1,50

4,50
1,50

0,40
3,40
4,50
1,50

'winst' f/m2
'winst' f/m2

0,60
0,10

-1,30
-2,20

6,00
5,90

5,00
4,50

3,60
2,80

Tabel 16b

(25 et)
(30 et)

Komkommer: productie 60 kg/m 2 , opbrengst f 6 3 , 5 0 / m 2 , gasverbuik 59 m 3 /m 2 ,
gasprijs 25 c t / m 3 , C02-prijs 25 ct/kg

Warmtebuffer m 3 /ha
Minimum C02-gehalte
Extra CÛ2-bron

0
400
CV-ketel

0
400
zuiver

100
geen
geen

100
400
CV-ketel

100
400
zuiver

Extra productie kg/m 2
Extra gasverbruik m 3 /m 2
Extra CÛ2-verbruik kg/m 2

7,3
8,4
0,0

7,3
0,0
15,1

16,7
1,0
0,0

17,5
6,3
0,0

17,5
1,0
9,5

Extra geldopbrengst f / m 2

7,30

7,30

16,70

17,50

17,50

Extra gaskosten f / m 2
Extra kosten CO2 f / m 2
Extra afzet- en arbeidskosten f / m 2
Kosten warmtebuffer f / m 2
' w i n s t ' f / m 2 (25 et)
' w i n s t ' f / m 2 (30 et)

2,10

0,30

1,60

5,20
1,50
11,70
11,60

5,40
1,50
10,90
10,60

0,30
2,40
5,40
1,50

2,30

3,80
2,30

3,70
3,20

2,10
1,30
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9,90
9,40

prijzen hiervoor lager dan het jaargemiddelde. Voor een periode van tien jaar is de
gemiddelde stijging van de opbrengst in guldens berekend. Daarna is gekeken naar de
extra kosten voor gas, CO2, afzet en oogstarbeid. Voor de warmtebuffer komen daar de
kosten van de buffer bij. Door al deze extra kosten af te trekken van de extra
opbrengsten ontstaat de ' w i n s t ' . De berekeningen zijn gemaakt voor een gasprijs van
25 et per m 3 en een zuivere CCh-prijs van 25 cent per kg, inclusief tankhuur.
Het beste resultaat wordt bereikt met alléén de warmtebuffer, wat een ' w i n s t ' van
f 6,- bij de tomaten en bijna f 12,- bij de komkommers oplevert. Aanvullend doseren tot
4 0 0 ppm geeft een lagere ' w i n s t ' . Zonder warmtebuffer aanvullend doseren geeft bij
tomaat een negatief en bij komkommers een positief resultaat, maar dit blijft ver achter
bij het resultaat van de warmtebuffer.
Vergelijken we het gebruik van rookgas-CCh met het gebruik van zuivere CO2, dan
worden bij zuivere CO2 alleen bij komkommer nog positieve resultaten gehaald, maar
deze liggen beduidend lager dan bij het gebruik van rookgas-C02.
Wat er met de verbeteringen van de ' w i n s t ' gebeurt als zowel de gas- als de CCh-prijs
tot 30 et stijgen, staat vermeld op de onderste regel van tabel 16. Het resultaat van de
warmtebuffer daalt door deze hogere prijzen nauwelijks. Bij aanvullend doseren daalt de
winst na een prijsstijging van gas en CO2. Aanvullend doseren met zuivere CO2 naast
het gebruik van een buffer geeft bij tomaat nu een negatief resultaat.
Conclusie
Het gebruik van een warmtebuffer is de beste manier om het CCh-gehalte in de kas te
verhogen. Deze manier is ook het minst gevoelig voor een stijging van de gas- of
CCh-prijs. Aanvullend doseren tot 4 0 0 ppm met rookgas-C02 of zuivere CO2 in
combinatie met het gebruik van de buffer levert geen extra voordeel op, gezien de
verslechtering van het resultaat en de extra inzet van aardgas of CO2.

5.2

HOE GROOT MOET DE WARMTEBUFFER ZIJN?

In paragraaf 5.1 is berekend dat het gebruik van een warmtebuffer bedrijfseconomisch
en qua energieverbruik de voorkeur verdient boven aanvullend CO2 doseren tot 4 0 0
ppm met de ketel of met zuivere CO2. In deze paragraaf wordt toegelicht welke
buffercapaciteiten bedrijfseconomisch gezien het beste zijn.
Bij het gebruik van een warmtebuffer wordt de grootste verhoging van het CCh-gehalte
gehaald in het voor- en najaar. In deze perioden is de warmtebehoefte van het gewas in
de kas 's nachts redelijk hoog en overdag vaak minder vanwege opwarming door de
zon. Wanneer alleen bij het stoken CO2 gedoseerd, zal het gemiddelde CCh-gehalte in de
kas overdag dalen. Om volop van de buffer in de voorjaars- en najaarsnachten te
kunnen profiteren, is het raadzaam de buffercapaciteit op die periode af te stemmen.
Een gewas dat een hoge nachttemperatuur nodig heeft, kan een grotere buffercapaciteit
benutten dan een gewas met een lage nachttemperatuur. De energiebesparing met de
warmtebuffer kan immers alleen maar gehaald worden als de overdag opgeslagen
warmte 's nachts benut kan worden. Afstemming van de buffercapaciteit op de
warmtebehoefte van de voorjaarsnachten houdt direct in dat de buffer in de zomer te
groot is. In de zomer meer opslaan dan de warmtebehoefte voor de komende nacht,
geeft een verschuiving van warmteverlies of verkleint de vulmogelijkheid van de
volgende dag.
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Vergelijkingen
De uitgangspunten van teelten tomaat en komkommer zijn in de volgende vergelijking
identiek aan die van paragraaf 5 . 1 , waarbij alleen CO2 gedoseerd wordt als er gestookt
wordt. Uitgegaan wordt van teelten respectievelijk 52 en 59 m 3 aardgas per m 2
verstoken. Uit de rookgassen die hierbij vrijkomen worden respectievelijk 29 en 31 kg
CO2 per m 2 gedoseerd. Op deze manier worden 4 4 kg tomaten of 60 kg komkommers
geproduceerd bij een opbrengst guldens van f 6 1 , 6 0 en f 6 3 , 5 0 per m 2 .
Negen warmtebuffers ter grootte van 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 0 , 100, 120, 140, 160 en 200 m 3
per ha worden met elkaar vergeleken. Deze warmtebuffers worden in het voorjaar
overdag gevuld en vervolgens wordt elke nacht uitsluitend de warmte die nodig is voor
het op temperatuur houden van de kas uit de warmtebuffer gehaald. De volgende dag
wordt de buffer weer gevuld, bij voorkeur op het midden van de dag.
Productie
In tabel 1 7 is te zien dat het gebruik van warmtebuffers een grote productiestijging
mogelijk maakt ten opzichte van uitsluitend doseren als er behoefte aan warmte is. Bij
een capaciteit van 60 m 3 per ha is dat ruim 6,5 kg tomaten of ruim 13 kg komkommers
per m 2 . Wordt de buffercapaciteit verdubbeld tot 120 m 3 per ha, dan geeft dat nog
slechts een extra productiestijging van 1,7 kg tomaten of 4 kg komkommers per m 2 . De
grootste productiewinst wordt dus al bereikt met een relatief kleine warmtebuffer.
Extra gas
Tijdens de opslag gaat er iets warmte verloren. Hiervoor is een kleine hoeveelheid extra
gas nodig. Dit extra gasverbruik varieert van 0,2 tot 3 m 3 gas bij tomaat en van 0,2 tot
2,4 m 3 gas bij komkommer.
Kosten en baten
Warmteopslag heeft naast het effect op de productie ook effect op de kosten. Om zicht
te krijgen op opbrengsten en kosten van warmteopslag, zijn voor tien jaar de
gemiddelde extra opbrengsten en kosten van de verschillende buffercapaciteiten in
guldens berekend. Als extra kosten van extra opbrengsten worden afgetrokken blijft de
' w i n s t ' van warmteopslag over. In tabel 17 staan deze vermeld onder ' w i n s t ' . De
grootste ' w i n s t ' wordt behaald bij een opslagcapaciteit van 100 -140 m 3 per ha. Dit
levert bij tomaat een voordeel op van circa f 6,- per m 2 en bij komkommer van bijna
f 12,- per m 2 . De resultaten van de buffer van 80 en 100 m 3 per ha blijven hier niet ver
bij achter. Een warmtebuffer tussen 80 en 140 m 3 per ha geeft dus bedrijfseconomisch
het beste resultaat.
In hoeverre de keuze van de buffercapaciteit afhankelijk is van de hoogte van de
gasprijs is af te leiden uit de laatste regel van tabel 17. De uitkomsten In deze tabel zijn
gebaseerd op een gasprijs van 25 et per m 3 . In de laatste regel staan de getallen voor
een gasprijs van 30 et per m 3 . Een hogere gasprijs blijkt nauwelijks invloed te hebben op
de optimale buffergrootte. Dit was te verwachten, gezien het geringe extra gasverbruik.
Conclusies
- Stem de capaciteit van de warmtebuffer af op de warmtebehoefte in de
voorjaarsnachten.
- Een hogere warmtebehoefte in het voorjaar rechtvaardigt een grotere
warmtebuffer
en een lage warmtebehoefte een kleinere
warmtebuffer.
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Bij een stookregime

voor tomaat

en komkommer

en 140 m3 per ha bedrijfseconomisch

Tabel 17

Tabel 17a

geeft een buffercapaciteit

een optimaal

tussen

80

resultaat.

De meerproductie, extra kosten en opbrengsten van negen verschillende
capaciteiten van warmtebuffers van de gewassen tomaat en komkommer ten
opzichte van een standaardteelt waarbij alleen de CO2 gedoseerd wordt die
overdag bij verwarming vrij komt. De prijzen zijn het gemiddelde van de jaren
1995 - 1997. De ' w i n s t ' is een tienjarig gemiddelde.

Voor tomaat: productie 4 4 kg/m 2 , opbrengst f 6 1 , 6 0 / m 2 , gasverbruik 52 m 3 /m 2

Warmtebuffer
Extra productie kg/m 2
Extra gasverbruik m 3 /m 2
Extra geldopbrengst f / m 2

20
3,0
0,2

40
5,1
0,5

3,90 6,60

60
6,6
0,8
8,60

80
7,5
1,1

100
8,0
1,4

120
8,3
1,7

9,80 1 0 , 4 0 1 0 , 8 0 1 1 , 1 0

140
8,5
2,1

160
8,7
2,4

200
8,9
3,1

11,30 11,60

Extra gaskosten f / m 2
0,05 0 , 1 0 0,20 0 , 3 0 0 , 4 0 0 , 4 0 0 , 5 0
0,60 0,80
Extra afzet- en
arbeidskosten f / m 2
1,50 2,60 3,30 3,70 4 , 0 0 4 , 2 0 4 , 3 0
4,40 4,50
Kosten warmtebuffer f / m 2 0 , 9 0 1,00
1,10 1,20 1,50 1,60 1,80 1,90
2,20
3,80 5,10 5,80 6,00 6,00 5,90 5,90
5,60
' w i n s t ' f / m 2 gas 25 et
2,00
' w i n s t ' f / m 2 gas 30 et
1,90
3,80 5,00 5,70 5,90 5,90 5,80 5,80
5,50

Tabel 17b

Voor komkommer: productie 60 kg/m 2 , opbrengst f 6 3 , 5 0 / m 2 , gasverbruik 59
m 3 /m 2

Warmtebuffer m /ha
Extra productie kg/m 2
Extra gasverbruik m 3 /m 2
Extra geldopbrengst f / m 2

20
6,5
0,2
6,50

40
10,7
0,4

60
13,3
0,6

80
15,4
0,8

100 120 140 160 200
16,7
1,0

17,9
1,6

18,5
1,8

19,2
2,4

10,70 13,30 15,40 1 6 , 7 0 17,30 1 7 , 9 0 18,50 19,20

Extra gaskosten f / m 2
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
Extra afzet- en
arbeidskosten f / m 2
2,00 3,30 4 , 1 0 4 , 8 0 5,20
Kosten warmtebuffer f / m 2 0,90
1,00 1,10 1,20 1,50
' w i n s t ' f / m 2 gas 25 et
4 , 2 0 5,80 9,30 10,90 1 1 , 7 0
' w i n s t ' f / m 2 gas 30 et
4 , 2 0 7,40 9,30 10,90 11,60

5.3

17,3
1,3

0,30

0,40

0,45

0,60

5,40 5,60 5,90 6,10
1,60 1,80 1,90
2,20
11,90 1 2 , 2 0 12,40 12,50
1 1 , 9 0 1 2 , 1 0 1 2 , 3 0 12,40

IS A A N V U L L E N D DOSEREN RENDABEL?

In paragraaf 5.1 is aan de h a n d v a n enkele s i t u a t i e s duidelijk g e m a a k t dat het gebruik
v a n een w a r m t e b u f f e r een beter b e d r i j f s e c o n o m i s c h r e s u l t a a t g e e f t d a n a a n v u l l e n d CO2
d o s e r e n t o t 4 0 0 p p m m e t r o o k g a s of zuiver CO2. In 5 . 2 bleek de o p t i m a l e b u f f e r g r o o t t e
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tussen de 80 tot 140 m 3 per ha te liggen. In deze paragraaf zal aan de hand van
dezelfde voorbeeldbedrijven toegelicht worden waarom aanvullend doseren tot 350 ppm
zowel met als zonder warmtebuffer, het grootste effect op het bedrijfsresultaat heeft.
Vergelijkingen
De uitgangspunten voor de vergelijkingen zijn weer een tomaten- en een
komkommerteelt, waarbij respectievelijk 52 en 59 m 3 aardgas per m 2 wordt verstookt.
Van de rookgassen wordt 29 en 31 kg CO2 per m 2 gebruikt voor doseren, waarbij
alleen CO2wordt gedoseerd als er wordt gestookt. Op deze manier worden 4 4 kg
tomaten respectievelijk 60 kg komkommers geproduceerd met een opbrengst van
respectievelijk f 6 1 , 6 0 en f 6 3 , 5 0 per m 2 . Er worden voor deze bedrijven drie situaties
berekend met verschillende variabelen.
In de eerste situatie is voor genoemde teelten CO2 gedoseerd tot 3 5 0 , 4 0 0 , 4 5 0 , 5 0 0 ,
5 5 0 , 6 0 0 , 650 of 700 ppm. De berekeningen zijn gemaakt voor rookgas-C02 en voor
zuivere CO2.
In de tweede situatie is een warmtebuffer met een capaciteit van 6 0 , 8 0 , 100, 120 of
140 m 3 per ha toegepast. In het voorjaar wordt begonnen met het overdag opslaan van
warmte in de buffertanks die vervolgens elke nacht weer wordt gebruikt om de kas op
temperatuur te houden.
In de derde situatie is bij een volle warmtebuffer CO2 aanvullend gedoseerd in periodes
dat het COa-gehalte in de kas lager is dan 3 5 0 , 4 0 0 , 4 5 0 , 5 0 0 , 5 5 0 , 6 0 0 , 650 of 700
ppm.
Productie
Van deze drie situaties is in tabel 18 de extra productie weergegeven. De productie blijft
toenemen als enerzijds de warmtebuffer groter wordt en anderzijds een hoger minimum
C02-gehalte wordt aangehouden. De combinatie warmtebuffer van 140 m3 per ha met
aanvullend doseren tot 6 5 0 ppm geeft een extra productie van 12 kg tomaten en 20 kg
komkommers per m 2 . Bij een nog grotere buffer of een nog hoger CCh-gehalte wordt de
extra productie steeds kleiner. Een minimum CCh-gehalte van 4 0 0 ppm in plaats van
350 ppm levert zonder gebruik van een buffer 2 kg extra tomaten op (3,4 - 1,4), terwijl
verhoging van 6 0 0 naar 6 5 0 ppm nog maar 1,1 kg tomaten (10,2 - 9,1) extra oplevert.
Voor komkommer is dat respectievelijk 2,8 en 2,4 kg extra. Dit is de wet van de
afnemende meeropbrengst, die zegt dat voor elke volgende extra kg opbrengst meer
inspanning moet worden verricht. Hetzelfde effect doet zich voor bij het gebruik van
een grotere warmtebuffer.
Alleen een buffer gebruiken of alleen aanvullend doseren levert een vergelijkbare extra
productie op bij de gegeven uitgangspunten. De extra productie van 8 kg tomaten bij
een warmtebuffer van 100 m 3 per ha is gelijk aan de extra productie verkregen door
aanvullend doseren tot 550 ppm en de extra 16,7 kg komkommers bij een buffer van
100 m 3 per ha komt overeen met doseren tot 650 ppm.
Gas- en C02-verbruik
Aanvullend CO2 doseren is mogelijk met rookgas-CCh of met zuivere CO2. In tabel 19 is
het extra gasverbruik weergegeven van aanvullende rookgas-CCh. Warmteverlies als
gevolg van extra gasverbruik bij gebruik van verschillende buffercapaciteiten en waarbij
niet wordt gedoseerd, staat vermeld in de kolom 'geen'. In de volgende kolommen is de
hoeveelheid extra gas weergegeven die nodig is om de gewenste hoeveelheid CO2 te
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Tabel 18

Productieverhoging van zes verschillende buffergroottes (m3/ha) in combinatie
met negen doseerniveaus ten opzichte van de uitgangsteelt. Eenheid: kg/m 2 per
jaar

Tabel 18a

Tomaat: uitgangsproducti e 4 4 , 0 kg/i m 2 zond« ir aanvi illende CO2

Warmtebuffer
m 3 /ha
0
60
80
100
120
140

Tabel 18b
Warmtebuffer
m 3 /ha

CCh-doseemiveau (ppm)
geen

350

0,0
6,6
7,5
8,0
8,3
8,5

1,4
7,0
7,8
8,3
8,5
8,8

400
3,4
7,9
8,5
9,0
9,2
9,5

450

500

5,1
8,7
9,2
9,6
9,8
10,1

6,6
9,4
9,8
10,2
10,4
10,6

Komkommer: ui tgangsproductie 60,3 kg/m 2

550
8,0
10,0
10,4
10,7
10,9
11,2

600
9,1
10,6
10,9
11,2
11,4
11,6

650
10,2
11,1
11,3
11,6
11,8
12,0

700
11,0
11,6
11,8
12,0
12,2
12,0

zonder aanvullende CO2.

C02-doseerniveau (ppm)
350
4,5

400
7,3

450

0

geen
0,0

60
80
100
120
140

13,3
15,4
16,7
17,3
17,9

14,2
15,9
17,0
17,6
18,1

15,2
16,5
17,5
18,0
18,6

9,7

500
11,7

550
13,5

600
15,1

650
16,5

700
17,7

16,0
17,1
18,0
18,5
19,0

16,7
17,7
18,4
18,9
19,3

17,4
18,1
18,8
19,2
19,6

18,0
18,5
19,1
19,5
19,9

18,5
19,0
19,4
19,8
20,2

19,1
19,4
19,7
20,1
20,4

kunnen doseren. Het gebruik van de warmtebuffer leidt tot een verlaging van het extra
gasverbruik bij aanvullend doseren. Omdat in de zomermaanden de warmtebehoefte
's nacht niet groot genoeg is om alle extra geproduceerde warmte te kunnen benutten,
zijn de verschillen bij het extra gasverbruik zonder warmtebuffer redelijk constant.
Aanvullend doseren met rookgas-CCh tot 7 0 0 ppm geeft met warmtebuffer, zowel bij
tomaat als komkommer een verdubbeling van het gasverbruik ten opzichte van de
uitgangsteelt. Voor het aanhouden van 4 0 0 ppm is bij tomaat rond de 2 0 % extra gas
nodig en bij komkommer ongeveer 1 2 % . Uit oogpunt van energiebesparing is dit
ongunstig. Daarnaast blijft het de vraag of zomers zoveel extra warmte kan worden
opgeslagen.
Voor aanvullend CO2 doseren met zuivere CO2 in plaats van rookgas-CCh met gebruik
van een warmtebuffer is alleen extra gas nodig voor de opslagverliezen.
De hoeveelheid zuivere CO2 die voor het aanvullend doseren nodig is, staat in tabel 20.
Dankzij de warmtebuffer is minder extra zuivere CO2 nodig om een gewenst minimum
C02-gehalte aan te houden. Zonder warmtebuffer is voor elke 50 ppm boven de 350
ppm ongeveer 14 kg CO2 per m 2 extra nodig. Een warmtebuffer van 120 m 3 per ha
verkleint deze hoeveelheid tot 11 à 1 2 kg. Een warmtebuffer van 1 2 0 m 3 per jaar
bespaart circa 5 kg zuivere CO2 per m 2 bij een minimumniveau van 4 0 0 ppm. Bij een
niveau van 6 5 0 ppm scheelt dat ongeveer 18 kg CO2 per m 2 .
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Tabel 19

Tabel 19a
Warmtebuffer
m 3 /ha
0
60
80
100
120
140

Tabel 19b
Warmtebuffer
m 3 /ha
0
60
80
100
120
140

Tabel 20

Tabel 20a
Warmtebuffer
m 3 /ha
0
60
80
100
120
140

Extra gasverbuiken bij zes verschillende capaciteiten van warmtebuffers in
combinatie met negen verschillende doseerregimes ten opzichte van de
uitgangsteelt. Eenheid: m 3 aardgas/m 2 per jaar.
3
Tomaat: uitgangsgasverbruik: 52,2 m , alleer voor verwarming.

C0 2 -d oseerniveau (ppm)
geen
0,0
0,8
1,1
1,4
1,7
2,1

350
1,8
1,6
1,7
2,0
2,3
2,6

400
10,2
8,7
8,7
8,8
9,1
9,5

450
18,0
15,2
15,0
15,1
15,4
15,9

500
25,8
21,7
21,2
21,3
21,5
22,1

Komkommer: jitgangsgasv 'erbruik: 59,1 m 3

550
33,6
28,1
27,5
27,6
27,9
28,4

600
41,3
34,6
33,9
33,8
34,1
34,6

650
49,1
41,4
40,3
40,2
40,5
40,9

700
56,9
48,3
46,9
46,5
46,8
47,3

alleen voor verwarming.

COz-d oseerniveau (ppm)
geen
0,0
0,6
0,8
1,0
1,3
1,6

350
2,1
1,3
1,3
1,4
1,6
1,8

400
8,4
6,6
6,4
6,3
6,6
6,7

450
16,2
13,4
13,0
12,8
13,0
13,1

500
23,9
20,1
19,5
19,2
19,4
19,4

550
31,7
27,0
26,1
25,7
25,9
25,9

600
39,5
34,0
32,9
32,4
32,5
32,4

650
47,2
40,9
39,6
38,8
38,9
38,8

700
55,1
48,0
46,4
45,4
45,5
45,3

Benodigde hoeveelheid zuivere CO2 (kg) bij zes verschillende capaciteiten van
warmtebuffers in combinatie met negen verschillende doseerregimes in
vergelijking met de standaardteelt (geen extra CO2). Eenheid: kg CCh/m 2 per jaar.

Tomaat: uitgang ssituatie ve rbruik: 29 kg CO2 alleen uit verwarm ng
C0 2 -d oseerniveau (ppm)
geen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

350
3,3
1,5
1,2
1,1
1,0
1,0

400
18,4
14,3
13,7
13,4
13,4
13,4

450
32,4
25,9
25,0
24,6
24,6
24,8
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500
46,4
37,6
36,2
35,8
35,6
3,60

550
60,4
49,2
47,6
47,1
47,1
47,3

600
74,4
60,9
59,0
58,4
58,4
58,5

650
88,4
73,0
70,6
69,8
69,8
69,9

700
102,4
85,5
82,5
81,2
81,1
81,3

Tabel 20b
Warmtebuffer
m 3 /ha

Komko mmer: Uitq angssituatie verb r uik: 31 kg CO2 all een uit verwarming
CO2- doseerniveau (ppm)
geen

0
60
80
100
120
140

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

350
3,8
1,3
0,9
0,7
0,5
0,4

400
15,1
10,8
10,1
9,5
9,5
9,2

450
29,1
23,0
21,9
21,2
21,0
20,6

500
43,1
35,2
33,7
32,8
32,7
32,1

550
57,1
47,6
45,6
44,5
44,3
43,8

600
71,0
60,0
57,7
56,4
46,1
55,4

650
85,0
72,6
69,9
68,1
67,7
67,0

Kosten en baten
Een grotere buffer of een hoger CCh-gehalte geeft altijd een hogere productie en
daarmee een hogere opbrengst in guldens. Daar tegenover staan echter hogere kosten
voor arbeid, afzet, gas of CO2 en eventueel warmtebuffer. Deze extra kosten moeten
goedgemaakt worden door de extra opbrengsten. Daarom is berekend wat de 'winst'
van de verschillende extra CCh-bronnen is ten opzichte van alleen de CO2 doseren die bij
de warmteproductie overdag vrijkomt. Hiervoor zijn gedurende tien jaar de gemiddelde
extra kosten en opbrengsten berekend, alsmede het verschil tussen de extra
opbrengsten en extra kosten, de ' w i n s t ' . De uitkomsten zijn weergegeven in de tabellen
21 en 22.
De cijfers voor rookgas-CCh staan in tabel 21 vermeld. Zonder warmtebuffer geeft
aanvullend doseren tot 3 5 0 ppm bij tomaat de grootste winst, namelijk van f 0,90 per
m 2 bij een gasprijs van 25 et per m 3 . Bij een gasprijs van 30 et wordt deze winst f 0,80.
Bij komkommer is het resultaat positief, namelijk respectievelijk f 3,70 en f 3,20 extra
per m 2 . De combinatie warmtebuffer en aanvullend doseren tot 3 5 0 ppm geeft bij
komkommer de hoogste winst. De beste resultaten bij tomaat worden gehaald door een
warmtebuffer te gebruiken zonder aanvullend doseren. Aanvullend doseren tot 350 ppm
zonder warmtebuffer geeft een nagenoeg gelijk resultaat. Hoger aanvullend doseren
geeft minder opbrengsten c.q. verliezen. Door de geringe hoeveelheid extra gas die voor
het aanvullen tot 3 5 0 ppm met een warmtebuffer nodig is, heeft een stijging van de
gasprijs bij dit optimum nauwelijks effect.
In tabel 22 zijn de resultaten weergegeven van het doseren van zuiver CO2 van 25 et
per kg. Zonder warmtebuffer wordt het resultaat van aanvullend doseren met zuivere
CO2 al snel negatief. Het hoogste resultaat wordt zowel bij tomaat als komkommer
bereikt bij aanvullend doseren tot 350 ppm. Aanvullen tot 4 0 0 ppm bij tomaat en tot
500 ppm bij komkommer geeft zonder warmtebuffer al een negatief resultaat. Wordt de
CÜ2-prijs 30 et per kg, dan is alléén bij komkommer aanvullend doseren tot 4 0 0 ppm
nog positief.
Het gebruik van een warmtebuffer geeft direct een hoger resultaat. Net als bij het
gebruik van rookgas-CCh is de combinatie buffer en aanvullend doseren tot 350 ppm de
beste keus. Ook bij deze concentratie is de invloed van de CCh-prijs minimaal.
De resultaten bij gebruik van rookgas-CCh en zuivere CO2 in combinatie met een
warmtebuffer ontlopen elkaar in het optimum niet veel. Uit het oogpunt van
energiebesparing is het gebruik van zuiver CO2 voor het aanvullend doseren te verkiezen
boven rookgas-CCh. Omdat de prijs van zuivere CO2 voor een groot deel mede bepaald
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700
99,2
85,3
82,1
79,9
79,6
78,7

Tabel 21

Toename ' w i n s t ' door aanvullend doseren met rookgas-CCh bij zes verschillende
capaciteiten van warmtebuffers in combinatie met negen verschillende
doseerniveaus. Eenheid: f / m 2 . Gemiddelde prijzen van 1995 - 1 9 9 7 . Winst
berekend over tien jaar.

Tabel 21a

Tomaat: productie 4 4 kg/m 2 , opbrengst f 6 1 , 6 0 / m 2 , gasverbruik 52 m 3 /m 2

Bij een aardgasprijs van 25 c t / m 3
Warmtebuffer
m 3 /ha
0
60
80
100
120
140

CCh-doseerniveau (ppm)
geen
0,00
5,10
5,80
6,00
6,00
5,90

350
0,90
5,20
5,90
6,10
6,10
6,10

400
0,60
4,30
4,80
5,00
5,00
5,00

Bij een aardgasprijs van 3 0 ct/m 3
Warmtebuffer
CCh-doseerniveau (ppm)
m 3 /ha
geen
350
400
0,10
0
0,00
0,80
60
5,10
3,80
5,00
80
5,80
4,30
5,70
100
5,90
6,00
4,50
120
5,90
5,90
4,50
140
5,80
6,00
4,50
Tabel 21b

450
0,30
3,40
3,80
3,90
3,90
3,90

500
-0,30
2,30
2,80
2,90
2,90
2,80

550
-1,00
1,20
1,70
1,80
1,70
1,70

600
-1,90
0,20
0,60
0,60
0,60
0,50

450
-0,70
2,60
3,00
3,20
3,10
3,10

500
-1,60
1,20
1,70
1,80
1,80
1,60

550
-2,70
-0,20
0,30
0,30
0,30
0,30

600
-4,10
-1,60
-1,20
-1,10
-1,20
-1,30

Komkommer: productie 60 kg/m 2 ; opbrenqst f 6 3 , 5 0 / n r

!

650
-2,90
-1,10
-0,70
-0,60
-0,70
-0,70

650
-5,40
-3,30
-2,80
-2,70
-2,80
-2,90

; gasverbruik 59

700
-4,10
-2,40
-2,00
-1,90
-1,90
-2,40

700
-7,10
-4,90
-4,40
-4,30
-4,30
-4,80
m 3 /m 2

Bij een aardgasprijs van 25 ct/m 3
Warmtebuffer
m 3 /ha

CCh-doseerniveau (ppm)
geen

0
60
80
100
120
140

0,00
9,30
10,90
11,70
11,90
12,20

Bij een aardgasprijs van .
Warmtebuffer
m 3 /ha
0
60
80
100
120
140

350
3,10
9,90
11,20
11,80
12,10
12,30

400
3,70
9,30
10,30
10,90
11,10
11,40

450
3,60
8,20
9,10
9,60
9,80
10,10

500
3,10
7,00
7,90
8,30
8,50
8,60

450
2,70
7,50
8,40
9,00
9,20
9,40

500
1,90
5,90
6,80
7,30
7,50
7,60

550

700

2,60
5,80
6.50
6,90
7,00
7,20

600
1,80
4,50
5,10
5,40
5,60
5,80

650
0,90
3,00
3,70
4,00
4,10
4,30

-0,20
1,70
2,30
2,50
2,70
1,80

550
0,90
4,40
5,10
5,60
5,70
5,90

600
-0,20
2,70
3,40
3,80
3,90
4,10

650
-1,50
0,90
1,60
2,00
2,10
2,30

-3,00
-0,80
-0,20
0,20
0,30
0,40

30 c t / m 3

C02-doseerniveau (ppm)
geen
0,00
9,30
10,90
11,60
11,90
12,10

350
3,00
9,80
11,10
11,70
12,00
12,20

400
3,20
9,00
10,00
10,60
10,80
11,10

107

700

Tabel 22

Toename ' w i n s t ' door aanvullend doseren met zuivere CO2 bij zes verschillende
capaciteiten van warmtebuffers in combinatie met negen verschillende doseerniveaus. Winst is berekend over tien jaar. Eenheid: f/m 2 . Gemiddelde prijzen van
1995 - 1 9 9 7 .

Tabel 22a

Tomaat: productie 4 4 kg/m 2 ; opbrengst f 6 1 , 6 0 / m 2 ; gasverbruik 52 m 3 /m 2 .

Bij een aardgasprijs van 25 ct/m 3 en een CQ2-prijs van 25 ct/kg
Warmtebuffer
m 3 /ha
0
60
80
100
120
140

CCh-doseerniveau (ppm)
geen

350

0,00
5,10
5,80
6,00
6,00
5,90

0,50
5,10
5,80
6,00
5,90
6,00

400
-1,30
2,70
3,30
3,30
3,50
3,60

450
-3,20
0,60
1,20
1,40
1,30
1,30

500
-5,20
-1,60
-1,00
-0,90
-0,90
-1,00

Bij een aardgasprijs van 30 c t / m 3 en een CCh-prijs van 30
Warmtebuffer
CCh-doseemiveau (ppm)
m 3 /ha
geen
350
450
400
0
0,00
0,40
-2,20
-4,80
60
5,00
5,00
2,00
-0,70
80
5,70
5,70
2,60
-0,10
5,80
100
5,90
2,80
0,10
120
5,90
5,80
0,00
2,80
140
5,80
5,80
2,80
0,00
Tabel 22b

Komkommer: productie 60 kq/m 2 ; c

600
-9,80
-6,30
-5,70
-5,50
-5,60
-5,70

650
-12,20
-8,80
-8,20
-8,00
-8,00
-8,10

-14,90
-11,50
-10,70
-10,50
-10,50
-11,00

550
-10,40
-6,40
-5,70
-5,60
-5,70
-5,70

600
-13,50
-9,40
-8,70
-8,50
-8,60
-8,70

650
-16,60
-12,50
-11,80
-11,60
-11,60
-11,70

-20,00
-15,80
-14,90
-14,60
-14,60
-15,10

ct/kg

500
-7,50
-3,60
-2,90
-2,70
-2,70
-2,90

700

opbrengst f 63,50/r n 2 ; gasve :rbruik 59 m 3 /m 2

Bij een aardgasprijs van 25 ct/m 3 en een CCh-prijs van 25 ct/kg2
Warmtebuffer
CCh-doseemiveau (ppm)
m 3 /ha
400
geen
350
450
500
0
0,00
2,70
0,50
2,10
-1,40
9,80
60
9,30
8,20
5,80
3,30
10,90
11,10
80
9,30
6,80
4,30
11,70
100
11,70
9,90
7,40
4,80
120
11,90
12,00
10,10
7,60
5,00
140
12,20
12,20
10,40
7,90
5,30
Bij een aardgasprijs van 3 0 ct/m 3 en een CCh-prijs van 3 0 ct/kg
Warmtebuffer
CCh-doseerniveau (ppm)
m 3 /ha
geen
350
400
450
500
0
0,00
2,50
1,30
-1,00
-3,609,70
4,60
60
9,30
7,60
1,50
11,00
5,60
80
10,90
8,70
2,60
11,60
100
11,60
9,40
6,30
3,10
11,90
11,90
9,50
6,50
120
3,30
140
12,10
12,10
9,90
6.80
3,60
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700

550
-7,30
-3,90
-3,30
-3,20
-3,20
-3,30

550
-3,50
0,70
1,70
2,20
2,30
2,60

550
-6,30
-1,70
-0,70
-0,10
0,10
0,30

600
-5,70
-1,90
-1,00
-0,50
-0,40
-0,10

600
-9,20
-4,90
-4,00
-3,40
-3,20
-2,90

650
-8,00
-4,60
-3,70
-3,20
-3,00
-2,80

650
-12,30
-8,30
-7,20
-6,70
-6,50-6,20

700
-10,60
-7,30
-6,40
-5,90
-5,70
-5,50

700
-15 , 60
-11,60
-10,60
-10,00
-9,80
-9,50

wordt door de afname per jaar is het gebruik van een gezamenlijke CCh-tank aan te
raden. Een gebruik van 1 kg per m 2 per jaar is namelijk niet hoog genoeg om een lage
prijs te kunnen bedingen.
Invloed productprijs
In tabel 23 is gekeken naar het effect van de prijs op de extra productie. Hierbij valt op
dat bij de gekozen prijzen het optimum niet verschuift. Bij een prijsniveau tussen f 1,00
en f1,20 voor de extra kilo's tomaat blijft het optimum liggen op aanvullend doseren tot
maximaal 3 5 0 ppm. Bij een prijsniveau van f 0,90 tot en met f 1,10 voor de extra kilo's
komkommer ligt het optimum tussen 350 en 4 0 0 ppm. Door de lagere prijzen daalt het
resultaat wel snel en wordt een groter aantal doseerniveaus onrendabel. Het gebruik
van warmtebuffers geeft echter bij alle prijsniveaus het hoogste resultaat.
Conclusies
- De beste resultaten worden bereikt door het gebruik van een warmtebuffer te
combineren met aanvullend doseren tot 350 ppm. Hiervoor is zowel rookgas als
zuiver CO2 te gebruiken.
- Zuiver CO2 verdient uit oogpunt van energiebesparing de voorkeur, mits een goede
aankoopprijs bedongen kan worden.
- Is aanschaf van een warmtebuffer niet moge/ijk, dan is aanvullend doseren tot 350
ppm nog net rendabel bij zowel het gebruik van zuivere CO2als bij het gebruik van
rookgas- CO2.
- Verhoging van de prijs van gas of zuivere CO2heeft bij het gebruik van een
warmtebuffer s/echts een gering effect op de resultaten.
- De resultaten van aanvul/end CO2doseren dalen scherp bij een stijging van de prijs
van gas- of CO2.
- Daling van de productprijzen geeft een lager rendement van aanvullend doseren. Het
gebruik van warmtebuffers blijft echter nog steeds rendabel.

5.4

CO2 EN WARMTEHUISHOUDING

Een toenemend aantal bedrijven gebruikt een warmte/krachtinstallatie (W/K) voor de
verwarming van het bedrijf. De rookgassen van de W/K's zijn zonder rookgasreiniger
niet schoon genoeg om voor CO2 doseren te kunnen gebruiken. Vandaar dat meestal de
rookgassen van de verwarmingsketel worden gebruikt.
Het gebruik van W/K voor verwarming zonder rookgasreiniging heeft een negatieve
invloed op de beschikbare hoeveelheid CO2. Daarom moet bij gebruik van W/K in
samenhang met de ketel altijd worden nagegaan of er voldoende CO2 beschikbaar is.
Het effect van een W/K-installatie op de CCh-huishouding is in onderstaand voorbeeld
weergegeven.
Aandeel gasverbruik voor CO?-doseren
Op de meeste bedrijven worden de rookgassen van de ketel gebruikt voor CO2 doseren.
Zonder warmteopslag zijn alleen de rookgassen die overdag bij verwarming vrijkomen,
voor CO2 doseren beschikbaar. Met behulp van warmteopslag komt meer CO2
beschikbaar voor doseren. De opgeslagen warmte wordt 's nachts gebruikt voor
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Tabel 23

Tabel 23a

Effect van de prijs van het product op de toename bedrijfsresultaat door
aanvullend doseren met rookgas-C02 met en zonder warmtebuffers in combinatie
met negen verschillende doseerregimes. Vergeleken wordt met een teelt waar
alleen de CO2 gedoseerd wordt die overdag bij de verwarming vrijkomt. Eenheid:
f/m2
Tomaat: productie 4 4 kg/m 2 , opbrengst in guldens: f 6 1 , 6 0 / m 2 , gasverbruik 52
m 3 /m 2

Bij een aardgasprijs van 25 ct/m 3
Warmtebuffer
m 3 /ha

C02-doseemiveai 1 (ppm)
geen

350

400

450

500

550

600

650

700

0
100

f 1,00 per kg
0,00
0,40
3,30
3,40

-0,50
2,00

-1,40
0,80

-2,50
-0,40

-3,60
-1,80

-4,90
-3,10

-6,20
-4,50

-7,70
-5,80

0
100

f 1,10 per kg
0,00
0,60
4,20
4,30

-0,10
3,00

-0,90
1,80

-1,70
0,70

-2,70
-0,60

-3,90
-1,80

-5,10
-3,20

-6,50
-4,50

0
100

f 1,20 per kg
0,00
0,70
5,10
5,20

0,30
4,00

-0,30
2,90

-1,00
1,80

-1,80
0,60

-2,90
-0,60

-4,00
-1,90

-5,30
-3,20

Tabel 23b

Komkommer: productie 60 kg/m 2 , opbrengst in guldens: f 6 3 , 5 0 / m 2 , gasverbruik
59 m 3 /m 2

Bij een aardgasprijs van 25 ct/m 3
Warmtebuffer
CCh-doseerniveai 1 (ppm)
m 3 /ha
geen

350

400

450

500

550

600

650

700

f 0,90 per kg
0
100

2,60
9,90

2,90
9,00

2,50
7,70

1,90
6,30

1,10
4,90

0,20
3,30

-0,90
1,90

-2,10
0,40

0
100

f 1,00 per kg
0,00
3,10
11,70
11,80

3,70
10,90

3,60
9,60

3,10
8,30

2,60
6,90

1,80
5,40

0,90
4,00

-0,20
2,50

0
100

f 1,10 per kg
0,00
3,60
13,50
13,70

4,50
12,80

4,60
11,60

4,40
10.30

4,00
9,00

3,50
7,50

2,70
6,10

1,80
4,70

0,00
9,80
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Figuur 1 5

Verdeling gasverbruik zonder en met warmtebuffer voor een tomatenteelt
(gas voor de nacht, gas voor de dag, waarvan gas voor C02-doseren).
Eenheid gas: m3/m2/week.

3T

INacht

Dag

ZonderWB

•WB100m3

verwarming. In de figuren 15, 1 6, en 17 geven de staven weer wat de warmtebehoefte
per m 2 per week is voor een tomatenteelt. Het onderste deel van de staaf geeft het
verbruik in m 3 gas overdag weer en het bovenste deel het verbruik 's nachts. De lijnen
in figuur 15 geven dat deel van het gas weer dat tevens voor CO2 doseren wordt
gebruikt.
In de winterperiode is vanwege de geringe ventilatie het CCh-verlies laag. De
warmtebehoefte is echter groot, zodat slechts een klein deel van de rookgassen voor
het CO2doseren behoeven te worden gebruikt. Tussen week 48 en 8 is minder dan de
helft van de overdag voor verwarming benodigde hoeveelheid gas nodig om in de
CCh-behoefte te voorzien. Van het gasverbruik voor verwarming 's nachts is helemaal
niets nodig.
Van week 1 3 tot week 4 0 wordt alle CO2 die overdag bij het verwarmen van de kas
vrijkomt, benut voor doseren. Deze hoeveelheid is niet genoeg voor een optimale
gewasgroei. Daarvoor is meer CChnodigi Met een warmtebuffer is het mogelijk meer
CO2 te produceren en de daarbij vrijkomende warmte op te slaan en die 's nachts te
benutten. In figuur 15 is ook aangegeven hoeveel gas overdag voor extra CCh-productie
kan worden gebruikt met een warmtebuffer van 100 m 3 per ha. Uitgangspunt hierbij is
dat de warmte die bij deze extra CCh-productie vrijkomt niet groter is dan de verwachte
warmtebehoefte voor de nacht. Er gaat dus geen warmte verloren.
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Aandeel warmte van de WK
Figuur 1 6 geeft aan welk deel van de warmte voor deze tomatenteelt door W/K wordt
geleverd als de installatie continu draait. De capaciteit van de W/K-installatie is gesteld
op een elektrisch vermogen van 3 0 0 kW en een thermisch vermogen van 500 kW per
ha. Dit thermisch vermogen komt ongeveer overeen met een ketel van 4 3 0 . 0 0 0 kcal,
per uur. Tussen week 4 2 en 14 levert deze W/K-installatie onvoldoende warmte en
moet de ketel bijspringen. De rest van het jaar levert de W/K-installatie meer warmte
dan nodig is. Als de installatie uitsluitend zou draaien als er behoefte aan warmte is,
dan heeft dit tot gevolg dat ze regelmatig stilstaat.
W/K of CO2 produceren
Van belang is te weten wanneer de warmteproductie van W/K-installatie en ketel te
hoog is, omdat de ketel een hoeveelheid warmte moet produceren om aan de behoefte
van CO2 te kunnen voldoen. Figuur 1 7 is een samenvoeging de figuren 1 5 en 1 6. In
figuur 17 tonen de lijnen hoeveel gas nodig is voor CCh-doseren en hoeveel warmte
vrijkomt als W/K wordt gebruikt. Door te vergelijken met de warmtebehoefte (staven)
wordt duidelijk hoeveel van de warmte nuttig gebruikt kan worden. Van week 48 tot en
met week 13 neemt het gasverbruik voor verwarming overdag af van 0,8 tot 0,6 m 3
gas per m 2 per week. Het deel voor CO2 doseren neemt in deze periode toe van 0,2 m 3
tot ruim 0,6 m 3 . De warmteproductie van W/K loopt tussen week 4 8 en 13 op van circa
0,3 tot 0,5 m 3 per m 2 per week. Omstreeks week 9 komt het moment dat overdag de
Figuur 1 6

Aandeel van de W/K-installatie in de totale warmtebehoefte van een
tomatenteelt, (gas voor de nacht, gas voor de dag en aandeel warmte door W/K
van 300 kWel en 500 kWth). Eenheid: m3 gas/m2/week.
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Verdeling gasverbruik voor warmte, buffer, W/K en CO2dosering, (gas
voor de nacht, gas voor de dag, aandeel gas voor C02 doseren en aandeel
warmte door W/K van 300 kWel em 500 kWth). Eenheid: m3 gas/m2/week

warmte die de W/K maakt en de warmte die bij de CCh-productie vrijkomt, samen groter
zijn dan de warmtebehoefte. Dit betekent dat tussen week 48 en 8 de W/K-installatie
kan draaien zonder problemen voor de CCh-voorziening. Van week 13 tot 41 zijn
overdag alle beschikbare rookgassen nodig voor CCh-doseren. Gebruik van W/K voor
warmteproductie in deze periode heeft tot gevolg dat er minder warmte van de ketel
nodig is, waardoor tevens de productie van CO2 uit rookgassen lager wordt. Draait de
W/K en wordt de ketel gebruikt voor productie van CO2, dan is er een warmteoverschot. Tussen week 9 en 41 moet een keuze worden gemaakt: of de W/K-installatie
laten draaien en de gewenste hoeveelheid CO2 op een andere manier aanvullen, of
kiezen voor de productie van CO2 met de ketel en W/K uitschakelen.
Het opslaan van het teveel aan warmte in een buffer biedt enige weken respijt, maar al
gauw ontstaat ook hier het probleem van warmteoverschot. Als in de zomer 's nachts
W/K wordt gebruikt, kan de opgeslagen warmte niet worden benut omdat de W/K al
voldoende warmte levert. Hierdoor kan de volgende dag geen extra CO2 geproduceerd
worden zonder warmteverlies. Bij gebruik van een warmtebuffer zal dus ook in
zomernachten bovenstaande keuze moeten worden gemaakt: overdag extra CO2
produceren en 's nachts geen W/K gebruiken of 's nachts W/K gebruiken en CO2 op een
andere manier aanvullen.
Als de keuze op W/K valt moeten extra kosten worden gemaakt om de benodigde CO2
aan te vullen die anders met de ketel geproduceerd zou zijn. Deze extra kosten moeten
door de extra besparingen van het gebruik van W/K worden goedgemaakt.
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Conclusies
- Het gebruik van een warmtebuffer verruimt de mogelijkheid om overdag CO2 te
doseren.
- Het gebruik van een W/K-installatie waarvan de rookgassen niet geschikt zijn voor
doseren, levert samen met warmteproductie van de ketel in de zomer al heel snel
teveel warmte op. Om de COz-productie op peil te houden, moet of de W/K-installatie
worden uitgeschakeld of de overtollige warmte worden afgevoerd.
- Bij een tomatenteelt moet uit het oogpunt van CÖ2-voorziening de W/Kinsta/latie
tussen week 8 en 45 overdag stilgezet worden.
- Het gebruik van een warmtebuffer voor C02-productie brengt het aantal effectieve
draaiuren voor de W/K door warmteproductie nog verder terug.

5.5

KOSTEN ROOKGASREINIGING BIJ W/K

In paragraaf 5.4 is duidelijk gemaakt dat in de zomer de keuze moet worden gemaakt
tussen het produceren van warmte en CO2 met de ketel of het produceren van warmte
met een warmtekrachtinstallatie en het gebruik van CO2 uit een andere bron. Inmiddels
is er een goed alternatief voorhanden in de vorm van reiniging van de rookgassen van
W/K-installaties. Dankzij rookgasreiniging kan W/K het hele jaar worden gebruikt zonder
problemen voor het C02-doseren. In deze paragraaf is voor een aantal teelten berekend
hoe hoog de kosten per jaar mogen zijn van rookgasreiniging bij toepassing van W/K.
Voordeel rookgasreiniging
Dankzij rookgasreiniging kan W/K het hele jaar door worden gebruikt zonder problemen
voor de C02-voorziening. Er komt zelfs meer CO2 beschikbaar. Met een ketel wordt het
grootste deel van de energie in aardgas omgezet in warmte. Afhankelijk van de ketel en
het gebruik van een condensor ligt het rendement tussen 9 0 en 1 0 5 % onderwaarde. De
combinatie W/K heeft een warmterendement tussen 50 en 5 5 % . Om dezelfde
hoeveelheid warmte te produceren met W/K is dus meer aardgas nodig dan met een
ketel. Dankzij dit grotere gasverbruik is er, na reiniging van de rookgassen, meer CO2
beschikbaar om te doseren. In tabel 24 is voor verschillende gewassen het effect op
gasverbruik en CO2 van een W/K-installatie met een thermisch vermogen van 500 kW
per hectare weergegeven. In kolom 1 staat het extra gasverbruik vermeld van een
constant draaiende W/K-installatie ten opzichte van het verwarmen met de ketel. In
kolom 2 is aangegeven hoeveel hiervan overdag wordt gebruikt.
Niet alle extra CO2, die na rookgasreiniging vrijkomt, is nodig voor C02-doseren. In de
winter is de vraag naar CO2 klein en is er al genoeg CO2 van de ketel beschikbaar. In
kolom 3 (zonder warmtebuffer) en kolom 4 (met warmtebuffer van 100 m 3 per ha)
staat aangegeven hoeveel m 3 gas voor CO2 doseren nuttig kan worden gebruikt.
In de kolommen 5 en 6 is de extra hoeveelheid aardgas weergegeven, omgerekend naar
extra kg CO2. Een W/K-installatie heeft meer gas nodig dan een ketel om de
warmtebuffer te vullen. Met het vullen van een warmtebuffer door W/K-installatie komt
meer CO2 beschikbaar dan met de ketel.
Bestedingsruimte
Het doel van rookgasreiniging is het reinigen van de rookgassen van een W/K-installatie
waardoor de CO2 uit die rookgassen kunnen worden benut. De CO2 van de
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Tabel 24

Eenheid

Extra gasverbruik (m3/m2 per jaar) en extra CCh-productie (kg C02/m2/jaar) bij
gebruik van een W/K-installatie van 500 kW/ha als basisverwarming aangevuld
met warmte uit de CV-ketel, in vergelijking met dezelfde warmteproductie door
de CV-ketel. Gerekend is zonder en met een warmtebuffer van 100 m3/ha.
Gasverbru ik voor
verwarmir g
etmaal
overdag

36,9
33,4
38,2

16,0
13,7
17,2

8,0
6,5
9,6

10,8
9,8
10,8

Gasverbruik voor extra
CO2 doseren
zonder
met buffer
buffer
100 m 3
5
6
19,4
14,5
11,8
17,6
17,3
19,4

35,1
33,5
35,8
33,9
26,0

14,2
13,8
15,9
13,8
6,4

5,5
6,1
7,7
5,6
2,6

9,7
9,8
10,6
10,3
7,4

10,0
11,0
13,8
10,2
4,7

17,4
17,6
19,1
18,6
13,3

43,3

30,5

3,4

6,1

6,0

11,0

1
Tomaat
Paprika
Komkommer
Opkweek
groenteplanten
Roos
Chrysant
Orchidee
Potplanten
Overige
bloemisterij

2

Gasverbruik voor CO2
doseren
zonder
met buffer
buffer
100 m 3
3
4

rookgasreiniging vervangt de CO2 die anders door de ketel moet worden geleverd. Een
W/K-installatie verbruikt meer gas om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren dan
een ketel, waardoor ook meer CO2 beschikbaar komt. Hoe hoog de extra kosten van
rookgasreiniging van een W/K-installatie per jaar mogen zijn, wordt berekend door deze
te vergelijken met de kosten van een extra hoeveelheid CO2 die door de ketel is
aangemaakt, eventueel in combinatie met het gebruik van een warmtebuffer, of door
gebruik van zuivere CO2. De laagste kosten van deze extra hoeveelheid CO2, is het
maximum bedrag dat aan rookgasreiniging mag worden uitgegeven. De kosten van
rookgas-C02 van de ketel per kg komen overeen met de prijs van één m 3 aardgas
gedeeld door 1,8. Bij een gasprijs van 25 et is dit 13,9 cent per kg, terwijl zuivere CO2
tussen 20 en 30 et per kg kost (prijspeil 1997). Rookgas-CCh van de ketel is dus veel
goedkoper dan zuivere CO2.
Voor de berekening van de kosten van rookgasreiniging bij een W/K-installatie wordt de
extra geproduceerde CO2 gewaardeerd op 13,9 et per kg. In tabel 25 staan de kosten
voor diverse gewassen vermeld die per jaar voor rookgasreiniging kunnen worden
gemaakt en die niet hoger zijn dan de kosten van de CCh-productie met een ketel. De
kosten van rookgasreiniging zijn berekend voor bedrijven zonder warmtebuffer en voor
bedrijven met een warmtebuffer van 100 m 3 per hectare.
Bij de berekening van de kosten op jaarbasis van de rookgasreiniging is de stijging van
de gewasproductie, veroorzaakt door extra CO2, buiten beschouwing gelaten. Deze
productiestijging wordt immers bij alle andere methoden van extra CCh-voorziening ook
bereikt en kan daarom in de vergelijking buiten beschouwing gelaten worden.
Conclusies
- De bedragen die aan rookgasreiniging kunnen worden besteed, zijn afhankelijk van de
warmtehoefte in de zomer. Hoe hoger de warmtebehoefte en daarmee het
gasverbruik in de zomer, hoe hoger de bestedingsruimte.
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Gebruik van een warmtebuffer doet de bestedingsruimte voor rookgasreiniging
toenemen.
Gemiddeld is jaarlijks zonder warmtebuffer f 15.000 per hectare te besteden aan
rookgasreiniging en met warmtebuffer f 23.500. Hiervan moeten de investeringen
de exploitatiekosten worden gefinancierd.

Tabel 25

Maximale jaarkosten voor het reinigen van rookgassen van w/k-installaties op
basis van de kosten van productie van aanvullend CO2met de ketel, bij een
gasprijs van 23 et per m3.

Eenheid
Tomaat
Paprika
komkommer
Opwkeek groentegewassen
Roos
Chrysant
Orchidee
Potplanten
Overige bloemisterij
Gemiddeld
Gemiddeld met en zonder
warmtebuffer

5.6

en

Jaarkosten in guldens per ha
zonder warmtebuffer
20.100
16.400
24.000
13.900
15.300
19.200
14.100
6.600
8.400
15.300

met 100 m3 warmtebuffer
26.900
24.500
26.900
24.200
24.500
26.600
25.800
18.500
15.300
23.700

18.600

KOSTEN CO2-OPSLAG UIT ROOKGASSEN

Op glastuinbouwbedrijven wordt jaarlijks gemiddeld 45 m /m aardgas verstookt voor de
verwarming van kassen. Dit levert ruim 8 0 kg CO2 per m 2 op. De productie van CO2
loopt niet gelijk met de behoefte aan CO2. Vaak wordt gevraagd of het mogelijk is het
teveel aan CO2 in de winter op te slaan om dit later te gebruiken bij een tekort aan CO2.
In deze paragraaf is uitgerekend hoeveel CO2 moet worden opgeslagen om gedurende
een jaar een minimumconcentratie van 3 4 0 , 4 0 0 of 4 5 0 ppm aan te kunnen houden.
Vervolgens is berekend wat deze C02-opslag per jaar mag kosten.
Beschikbare CO2
De beschikbare hoeveelheid CO2 hangt geheel af van de warmtebehoefte van het
gewas. Hoe hoger het gasverbruik, hoe hoger de beschikbare hoeveelheid CO2. Bij de
vruchtgroenten is tussen de 80 en 110 kg CO2 per m 2 per jaar beschikbaar. Voor de
sierteeltgewassen ligt dit globaal tussen 50 en 9 0 kg per m 2 per jaar. Van deze CO2
komt 25 tot 50 % overdag vrij. Circa 75 % van de CO2 komt in de winter beschikbaar
en de rest van mei t o t en met september.
De hoeveelheid CO2 die opgeslagen kan worden hangt af van het minimum C02-gehalte.
Bij het aanhouden van een minimum C02-gehalte van 3 4 0 ppm w o r d t gemiddeld 58 kg
CO2 per m 2 per jaar niet gebruikt en is dus beschikbaar voor opslag. Bij 4 0 0 ppm
resteert 52 kg CO2 per m 2 per jaar en bij 4 5 0 ppm nog 50 kg CO2 per m 2 per jaar.
Bij gewassen met een grote warmtebehoefte is meer CO2 beschikbaar en ligt het
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C02-gehalte hoger dan bij gewassen met een kleine warmtebehoefte. Bij lage
temperaturen wordt er minder CO2 geproduceerd en ligt het gehalte vaker onder de 340
ppm. Aanvullend CO2 is dan nodig. Als overdag bij een grote warmtebehoefte alle
beschikbare CO2 wordt gedoseerd tot maximaal 1.000 ppm en bij een geringe
warmtebehoefte tot een minimum van 340 ppm, dan wordt gemiddeld 28 kg CO2 per
m 2 per jaar gedoseerd. Voor een minimum CCh-gehalte van 4 0 0 ppm is gemiddeld 4 4 kg
CO2 per m2 per jaar nodig en voor een gehalte van 4 5 0 ppm is dat 58 kg CO2 per m 2 .
Warmtebehoefte en behoefte aan CO2 lopen dus niet parallel. Vandaar dat aanvullend
CO2 moet worden gedoseerd.
Aanvullend CO2 doseren
De hoeveelheid aanvullend CO2 die nodig is om overdag het C02-gehalte minimaal op
3 4 0 , 4 0 0 of 4 5 0 ppm te houden, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid CO2,
die bij de warmtevoorziening beschikbaar komt en de hoeveelheid die via ventilatie
verdwijnt. Hoe hoger het gasverbruik voor verwarming, hoe hoger de beschikbare
hoeveelheid CO2 en hoe lager de behoefte aan aanvullend CO2. Dit geldt zeker in de
zomer. In tabel 26 is de behoefte aan aanvullend CO2 voor verschillende gewassen bij
drie C02-gehaltes weergegeven. Om het hele jaar minimaal 3 4 0 ppm aan te houden is
bij genoemde 28 kg, ongeveer 4 kg per m 2 aanvullend CO2 nodig. Voor 4 0 0 ppm is
gemiddeld 20 kg CO2 aanvullend nodig, en bij 4 5 0 ppm is dat 34 kg CO2. Bij gewassen
met een lage warmtebehoefte zoals zomerbloemen en veel potplanten zijn deze
hoeveelheden CO2 op jaarbasis niet beschikbaar uit rookgassen.
Opslagcapaciteit
Om CO2 gedurende de loop van het jaar op te kunnen slaan, is een opslagtank nodig. De
grootte van deze tank wordt bepaald door het verschil tussen de beschikbare CO2 en de
behoefte aan CO2. In de loop van het voorjaar komen er steeds meer periodes dat
er meer CO2 nodig is dan er beschikbaar is. In eerste instantie kan dit nog opgevangen
worden door de geproduceerde CO2 van de voorgaande nacht op te slaan. Met het

Tabel 26

Hoeveelheid extra CO2die per jaar nodig is, om een minimum C02-niveau te
handhaven boven de hoeveelheid CO2die beschikbaar komt bij de
warmtevoorziening overdag. Eenheid: kg C02/m2 per jaar.

Gewas
Tomaat
Paprika
Komkommer
Opkweek groenteplanten
Gemiddeld groenten

Aanvulling uit C02-opslag bij 3 C02-gehalten
340 ppm
400 ppm
450 ppm
2,7
18,4
32,4
35,1
4,9
21,1
1,3
29,0
15,1
5,1
36,4
22,1
19,2
33,2
3,5

Roos
Chrysant
Orchidee
Gemiddeld snijbloemen

5,3
3,4
5,2
4,6
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21,6
19,3
22,1
21,0

33,3
36,3
35,1

stijgen van de temperatuur komt echter het moment dat de totale hoeveelheid CO2 die
per etmaal beschikbaar komt, niet voldoende meer is, en moet de voorraad worden
aangesproken. De grootte van de CCh-opslag wordt bepaald door in de zomer na te
gaan hoeveel CO2 er dagelijks tekort is en deze tekorten op te tellen. De som van deze
tekorten bepaalt de opslagcapaciteit. In tabel 27 staat hoe groot de opslagcapaciteit
voor CO2 uit rookgas moet zijn om voldoende CO2 te hebben voor handhaven van het
gewenste CCh-gehalte. Voor 340 ppm is dat gemiddeld 7 ton per hectare, voor 4 0 0
ppm 8 0 ton voor groenten en ongeveer 100 ton voor siergewassen. De benodigde
capaciteit voor 4 5 0 ppm varieert van 200 ton voor groenten tot ruim 225 ton voor de
snijbloemen. De opslag heeft betrekking op de CO2 die uit de rookgassen is gehaald. Om
op de kosten te besparen kan ook gekozen worden voor het opslaan van rookgassen.
De CCh-concentratie in rookgassen komt nooit boven de 1 1 , 7 % . Om de benodigde
rookgassen op te slaan is tien maal zoveel opslagcapaciteit nodig dan voor de CO2.
Bestedingsruimte
Opslag van CO2 uit rookgassen heeft als doel CO2 te bewaren voor periodes van
tekorten aan CO2, om het gewenste C02-gehalte te kunnen handhaven. Als alternatief
kan er in periodes van tekorten aan CO2, extra rookgas-C02 worden geproduceerd of
zuivere CO2 worden gedoseerd. Opslag van rookgas-C02 mag per jaar niet meer kosten
dan het goedkoopste alternatief. Bij de huidige prijsverhoudingen tussen zuivere CO2 en
rookgas-C02 is het produceren van extra CO2 met de ketel het goedkoopst. De
bestedingsruimte wordt berekend door de benodigde of de beschikbare hoeveelheid CO2
te vermenigvuldigen met de prijs van rookgas-C02 van 13,9 et per kg. In tabel 28 staan
voor de verschillende gewassen en C02-gehaltes de op deze wijze berekende maximale
jaarkosten. Uit deze bedragen worden de investeringen en exploitatiekosten gefinancierd
van de opslag.
De maximale bestedingsruimte voor het aanhouden van een minimum C02-gehalte van
340 ppm bedraagt voor de groenten f 5.000,- per hectare per jaar en voor de
snijbloemen f 6.333,-. Voor 4 0 0 ppm liggen deze bedragen tussen de f 2 5 . 0 0 0 , - en de
f 3 0 . 0 0 0 , - per hectare per jaar en voor 4 5 0 ppm boven de f 4 6 . 0 0 0 , - .

Tabel 27

Benodigde opslagcapaciteit om uit de rookgassen van de warmtevoorziening CO2
af te scheiden voor de C02-voorziening overdag met 340, 400 en 450 ppm als
minimum CÛ2-gehalte. Eenheid:ton C02/ha
Gewas
Tomaat
Paprika
Komkommer
Opkweek groenteplanten
Gemiddeld groenten

Opslagca paciteit bij 3 CO2 -geihalten
340 ppm
4 0 0 ppm
7
70
7
95
3
40
7
120
81
6

4 5 0 ppm
190
220
140
245
199

Roos
Chrysant
Orchidee
Gemiddeld snijbloemen

7
7
7
7

220
210
255
228
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95
90
120
102

Tabel 28

Bestedingsruimte voor scheiding en opslag van CO2uit rookgassen van aardgas
gestookte CV-ketels op basis van 1,8 kg CO2per m3 aardgas en een aardgas
prijs van 25 ct/m 3 . Eenheid: fl/ha

Tomaat
Paprika
Komkommer
Opkweek groenteplanten
Gemiddeld groenten

Kosten van scheiding en opslag van CO2 per jaar
340 ppm
400 ppm
4.000
25.500
7.000
29.000
2.000
21.000
7.000
30.500
5.000
26.625

Roos
Chrysant
Orchidee
Gemiddeld snijbloemen

7.500
4.500
7.000
6.333

Gewas

30.000
27.000
30.500
29.0ÖÖ

450 ppm

45.000
49.000
40.500
50.500
46.250
49.500
46.500
50.500
48.800

Als op jaarbasis rente, afschrijving, onderhoud, verzekering en exploitatiekosten
gemiddeld 2 0 % van het investeringsbedrag uitmaken, kan er respectievelijk f 2 8 . 0 0 0 ,
f 1 3 7 . 5 0 0 en f 2 3 0 . 0 0 0 in opslag en scheiding van CO2 uit rookgas worden gestoken.
Conclusies
- Bij verwarming van kassen met aardgasbranders komt meestal voldoende CO2 vrij om
een CÖ2-gehalte tussen 350 en 450 ppm aan te kunnen houden. De behoefte aan
CO2 valt echter vaak niet samen met de productie van CO2, waardoor veel CO2
onbenut blijft.
- Opslag van CO2 voor periodes van een tekort aan CO2geeft bij de meeste gewassen
de mogelijkheid een gehalte tussen 350 en 450 ppm aan te houden.
- De kosten op jaarbasis van scheiding en opslag van CO2uit rookgassen zijn
afhankelijk van het gewenste C02-gehalte en de daarvoor noodzakelijke
hoeveelheid
op te slagen CO2.
- De kosten op jaarbasis van scheiding en opslag zijn gemiddeld f 5.500,- per ha om
een CÖ2-gehalte van 340 ppm aan te kunnen houden en bedragen f 46.000,- tot
f 48.000,- bij een gehalte van 450 ppm. Deze kosten zijn gerelateerd aan de kosten
van toedienen van CO2met een prijs van 13,9 ct/kg.
- Een opslagcapaciteit van 7 ton CO2per ha is nodig bij 340 ppm en ruim 200 ton bij
450 ppm. De opslagcapaciteit voor rookgas bij dezelfde CÖ2-geha/ten bedraagt
respectieve/ijk 70 en 2000 ton.

5.7

REGIOWARMTE EN CO2-HUISHOUDING

In een toenemend aantal gebieden zijn er bedrijven die warmte aan tuindersbedrijven
aanbieden, de zogenaamde regiowarmte. Het gaat meestal om warmte die vrijkomt bij
de opwekking van elektriciteit. Voorbeelden hiervan zijn de Plukmadesepolder met
warmte van de Amercentrale, de B-driehoek met warmte en CO2 van de ROCA-centrale
(ROCA is een afkorting van Rotterdam en Capelle a/d IJssel, en de twee 50 MegaWattcentrales in Erica en Klazinaveen die warmte aan de regio leveren. Het gebruik van
regiowarmte voor verwarming van de kas levert een bijdrage aan de betere benutting
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van brandstof voor de elektriciteitopwekking. Als de aanbieder geen CO2 meelevert,
heeft het gebruik van regiowarmte ook nadelen, omdat de CO2 die anders bij het
verwarmen met de ketel beschikbaar komt, ontbreekt. Het CCh-gehalte in de kas daalt
hetgeen weer gevolgen heeft voor de productie.
In deze paragraaf wordt behandeld wat het gevolgen zijn voor de CCh-voorziening
wanneer geen CO2 wordt meegeleverd met de regiowarmte.
Aandeel gasverbruik voor C02-doseren
Op de meeste bedrijven in de glastuinbouw worden de rookgassen van de ketel gebruikt
voor C02-doseren. Alleen de rookgassen, die bij verwarming overdag vrijkomen, kunnen
worden gebruikt. Met warmteopslag kan extra rookgas-CCh worden geproduceerd,
omdat de daarbij geproduceerde warmte wordt opgeslagen en 's nachts weer wordt
gebruikt. In de winter tussen week 48 en 8 is minder dan de helft van de overdag voor
verwarming benodigde hoeveelheid gas nodig om in de behoefte aan CO2 te voorzien
(zie paragraaf 5.4). Van de CO2 die vrij komt bij de verwarming 's nachts is helemaal
niets nodig. Van week 13 tot week 4 0 wordt alle CO2, die overdag bij het verwarmen
van de kas vrijkomt, benut voor doseren. In diezelfde periode kan met een warmtebuffer
van 100 m 3 per ha ook het grootste gedeelte van CO2, die vrijkomt bij de extra
productie van warmte overdag, worden gebruikt.
In tabel 29 is voor verschillende gewassen aangegeven hoeveel CO2 jaarlijks
beschikbaar komt door de verbranding van aardgas voor verwarming van de kas. In
kolom 2 en 3 staat respectievelijk het gedeelte dat overdag en dat 's nachts
beschikbaar komt. In kolom 5, 6 en 7 staat aangegeven hoeveel hiervan benut wordt
wanneer alle beschikbare CO2 wordt gedoseerd. Hierbij wordt een maximum van 1000
ppm aangehouden en een minimum van respectievelijk 3 4 0 , 4 0 0 en 4 5 0 ppm.
Aandeel warmte van de regiowarmte
Figuur 18 laat zien welk gedeelte van de warmtebehoefte van dezelfde tomatenteelt
door de regiowarmte als primaire warmtebron wordt geleverd. De regiowarmte levert in
de berekening een thermisch vermogen van 500 kW per ha. Dit thermisch vermogen
komt ongeveer overeen met een ketel van 4 3 0 . 0 0 0 kCal per uur. Tussen week 4 2 en

Tabel 29

Overzicht van de hoeveelheid beschikbare CO2uit aardgas voor de
warmtevoorziening, de C02-behoefte voor doseren tussen maximaal 1.000 ppm
en bij onvoldoende C02 aanvullen tot minimaal 340, 400 of 450 ppm. Eenheid:
kg C02/m2/jaar.
Gewas
Tomaat
Paprika
Komkommer
Groenteplanten
Roos
Chrysant
Orchidee
Ov. bloemisterij
Potplanten
Gemiddeld

CO2 beschikbaar
dag
nacht
44
61
38
43
62
48
74
45
29
41
34
59
36
50
22
26
12
38
34
50
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CO2- concentratie
som

340

400

450

105
81
110
119
70
93
86
48
50
84

30
28
31
28
29
30
28
26
23
28

45
44
45
45
45
45
45
43
41
44

59
58
59
59
59
59
59
57
55
58
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• Nacht
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Figuur 18

Dag
-WB100m3

Regiowarmtedag

Regiowanntenacht

Verdeling gasverbruik bij een tomatenteelt (gas voor overdag, gas voor
's nachts) en aandeel regiowarmte met een vermogen van 500 kWth.
Eenheid: m 3 gas/m 2 /week.

14 levert deze regiowarmte onvoldoende warmte en moet met de ketel worden
bijverwarmd. De rest van het jaar levert de regiowarmte meer warmte dan nodig is.
Regiowarmte of CO2 produceren
Net als bij een warmte/kracht-installatie kan tussen week 48 en 8 de regiowarmte
zonder problemen voor de CCh-voorziening worden benut. Omstreeks week 8 komt het
moment dat het aandeel van de regiowarmte in de totale warmtebehoeft zo groot wordt
en de bijverwarming van de ketel zo klein dat er te weinig CO2 kan worden
geproduceerd. Van week 13 tot 41 worden alle rookgassen gebruikt voor CCh-doseren.
Gebruik van regiowarmte overdag verlaagt dan de beschikbare hoeveelheid CO2. Om het
tekort aan CO2 aan te vullen, moet zuivere CO2 worden gedoseerd, of moet tegelijkertijd
de eigen ketel worden gestookt voor productie van CO2. In het laatste geval ontstaat er
een warmteoverschot. Als dit warmteoverschot in de buffer wordt opgeslagen kan 's
nachts geen of minder regiowarmte worden gebruikt. Wordt
's nachts ook met regiowarmte verwarmd, dan komt de buffer niet leeg en kan deze de
volgende dag niet worden gevuld. Zonder warmteverlies kan in dit geval geen extra CO2
worden geproduceerd.
Bij de teelt van tomaten wordt gedurende de hele zomer zonder warmtebuffer 19 kg
CO2 per m 2 benut van rookgassen die vrijkomen bij het verwarmen van de kas met de
ketel en met een warmtebuffer van 100 m 3 per ha 3 0 kg CO2. Bij gebruik van
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regiowarmte moet deze hoeveelheid CO2 worden aangevuld om geen productieverlies
van het gewas te krijgen. Gekozen moet worden tussen of regiowarmte blijven
gebruiken met aanvullend CO2 doseren of de ketel gebruiken voor CCh-productie in
plaats van regiowarmte. De genoemde 1 9 en 30 kg CO2 komt overeen met een
gasverbruik van respectievelijk ruim 10 en 16 m 3 . Als 1 0 % korting op de regiowarmte
wordt gegeven, mag bij een gasprijs van 25 et deze hoeveelheid vervangende CO2 niet
meer dan respectievelijk 25 en 4 0 et kosten.
Het aangaan van een contract voor levering van warmte door derden zonder dat er iets
voor de CCh-voorziening is geregeld, is minder voordelig dan de eigen productie van
CO2.
Conclusies
- Het gebruik van regiowarmte overdag verlaagt al snel de CÖ2-productie van de ketel.
Bij de teelt van tomaten gebeurt dit tussen week 8 en 45 overdag.
- Het gebruik van een warmtebuffer voor CÖ2-productie brengt het aantal effectieve
gebruiksuren van regiowarmte nog verder terug. Van maart tot begin november geeft
het gebruik van regiowarmte zonder extra CÖ2-toediening
productieverlies.
- Bij het opstellen van plannen, danwei contracten voor centrale warmtelevering voor
een tuinbouwgebied, moet bij de leveringsvoorwaarden
rekening worden gehouden
met de mogelijkheid voor COi-levering of een tegemoetkoming in de kosten van
bijvoorbeeld zuivere CO2zijn opgenomen.
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Begrippenlijst

ademhaling

Uitwisseling van CO2 en O2. Suikers worden onder opname van
O2 geoxideerd (verademd), onder afgifte van CO2, waarbij de
vastgelegde energie weer vrijkomt.

assimilatie

Omzetting van CO2 in suikers. Vastlegging van (licht)energie in
suikers onder opname van CO2 en afgifte van O2.

bruto-fotosynthese

De eigenlijke binding van lichtenergie in organische stoffen
(suikers).

bovenwaarde (b.w.)

Zie volgende pagina's.

bijgassen

Schadelijke gassen die gevormd worden als de verbranding niet
optimaal verloopt.

CCh-compensatiepunt

De CCh-concentratie waarbij evenveel CO2 wordt opgenomen
als afgestaan.

dauwpunt

Temperatuur waarbij de in de rookgas aanwezige waterdamp
begint te condenseren. Ongeveer 59°C.

dissimilatie

Ademhaling, afbraak van suikers.

doseergas

Rookgas al dan niet gemengd met buitenlucht, dat wordt
gebruikt om de C02-concentratie in de kas te verhogen.

doseerwaarde

Hoeveelheid aardgas (m 3 ), die per hectare per uur wordt
verbrand om de C02-concentratie in de kas te verhogen.

fotorespiratie

Lichtafhankelijke 02-opname en C02-productie.

fotosynthese

Binding van lichtenergie in organische stoffen (suikers), waarbij
CO2 gebruikt wordt.

lichtcompensatiepunt

Het lichtniveau waarbij evenveel CO2 wordt opgenomen als
afgestaan.

luchtovermaat

Zie volgend pagina's.

luchtfactor(A-)

Zie volgende pagina's.

netto-fotosynthese

Bruto fotosynthese minus de fotorespiratie.

netto-assimilatie

Netto-fotosynthese.

onderwaarde (o.w.)

Zie volgende pagina's.
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ppm

Parts per million = delen per miljoen (dpm), 1 ppm = 1 dpm
1 deel gas per miljoen delen lucht = 1 ml/m 3 .

ppb

Parts per billion = delen per biljoen of miljard (dpb), 1 ppb
1 dpb = één duizendste dpm.

respiratie

Ademhaling.

"retro-fit"

Vervanging van een bestaande brander door een Low-NOxbrander.

rookgas

Verbrandingsgas van de ketel. Wordt via de schoorsteen
afgevoerd, of (deels) gebruikt voor CCh-dosering.

stoichiometrische
verbranding

Verbranding waarbij de luchthoeveelheid precies voldoende
is voor de volledige verbranding van de brandstof.

ventilatievoud

Aantal luchtverversingen van de kas per uur.

ventilatieverlies

Hoeveelheid koolzuur die naar buiten verdwijnt als gevolg van
ventilatie.

vochtdeficit

Het verschil in waterdampgehalte tussen verzadigde lucht (in
het blad) en de (omringende) niet verzadige lucht.

warmte/kracht (W/K)

Een apparaat, meestal een gasmotor met een stroomgenerator, dat zowel warmte als stroom (kracht) produceert.

zwanenhals

Sifon. Een U-vormige buis met water, aangesloten op de CO2hoofdleiding waar door heen wél water uit de hoofdleiding kan
stromen, maar géén CO2.

Luchtovermaat en luchtfactor(X)
De luchtovermaat is het percentage lucht dat meer nodig is dan de theoretische 1 0 0 %
om volledige verbranding te krijgen.
De luchtfactor {X) is de genoemde 1 0 0 % plus de luchtovermaat, gedeeld door de
theoretisch benodigde hoeveelheid.
Voorbeeld: Theoretisch is voor de volledige verbranding van 1 m 3 aardgas 8,41 m 3 lucht
nodig. Als de brander 9,25 m 3 gebruikt, is de l u c h t f a c t o r ^ ) : 9,25/8,41 = 1 , 1 . De
luchtovermaat bedraagt dan (9,25-8,41)/8,41 = 1 0 % .
Bovenwaarde (b.w.)
De hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van een hoeveelheid droog
(aard)gas met zuurstof, als de verbrandingsgassen weer naar de beginwaarden worden
afgekoeld en het bij de verbranding gevormde water zich na afkoeling in de vloeistoffase
bevindt (voor ons aardgas is de b.w.: 35,17 M J / m 3 , ofwel 8 4 0 0 kcal/ m 3 ).
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Onderwaarde (o.w)
De hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van een hoeveelheid droog
(aard)gas met zuurstof, als de verbrandingsgassen weer naar de beginwaarden worden
afgekoeld en het gevormde water in gasfase blijft (niet is gecondenseerd), (voor ons
aardgas is de o.w.: 31,65 M J / m 3 , ofwel 7 5 6 0 kcal/ m 3 ).
Het verschil tussen bovenwaarde en onderwaarde is de verdampingswarmte van het
bij de verbranding gevormde water.
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