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Kassenbouw in Zwitserland

Er is wellicht geen land ter wereld waar de kassenbouw een zo hoog peil heeft bereikt als in Zwitserland. Om zich op de hoogte te stellen van de jongste ontwikkelingen op dat gebied hebben de schrijvers
van 15 tot 20 juni 1959 een bezoek aan dat land gebracht. Naast de constructie van de kassen betrof
hun belangstelling vooral de geautomatiseerde regeling van het kasklimaat.

1. Betekenis van de tuinbouw onder glas in
Zwitserland
De met glas bedekte oppervlakte bedraagt in Zwitserland ongeveer 250 ha, hetgeen een verdubbeling
betekent ten opzichte van 1939. Slechts ongeveer
een derde van de glasbedekking bestaat uit kassen,
de rest is plat glas. In de kassen worden overwegend bloemen geteeld; in ongeveer 20 ha kassen
teelt men groenten, vooral tomaten en komkommers.
De hoge produktiekosten maken de export van
deze tuinbouwprodukten onmogelijk. Veilingen
zijn er niet. Het grootste deel van de produkten
wordt rechtstreeks aan winkels in de naburige
steden geleverd, waar men uiteraard prijs stelt op
een regelmatige voorziening met een gevarieerd
sortiment. Verschillende bedrijven zijn eigendom
van ziekenhuizen, grote hotels en winkelconcerns.
In die gevallen zijn de bedrijven begrijpelijkerwijs
niet sterk gespecialiseerd. Toch kan men gewoonlijk wel een onderscheid maken tussen groenteen bloementeeltbedrijven.

Het is onder deze omstandigheden wel te verklaren dat de meeste bedrijven worden aangetroffen
in de naaste omgeving van de grote bevolkingscentra. Het meeste glas staat dan ook in het kanton
Zürich; op de tweede plaats volgt het kanton Bern.
Minder belangrijke centra zijn gelegen in de omgeving van Genève, Basel en Luzern.
Aanvankelijk wekte het onze bevreemding dat in
de veelal zeer moderne kassen in het algemeen
slechts een lichte of zelfs in het geheel geen verwarming aanwezig is. De verklaring hiervan moet
enerzijds worden gezocht in het minder gunstige
klimaat dat hoge stookkosten in de winter noodzakelijk zou maken. Bovendien wil men in verband
met de Zwitserse exportbelangen (uurwerken,
regelapparatuur enzovoort) in een periode waarin men toch niet in staat is zelf in zijn behoeften te voorzien, geen belangrijke belemmeringen
aan de import van tuinbouwprodukten in de weg
leggen. Het zou hier dus weinig zin hebben om te
trachten 'primeurs' te telen. Dit zou met zulke
hoge kosten gepaard gaan dat het produkt toch
niet zou kunnen concurreren tegen de import uit

Italie of Nederland. Een latere teelt geeft in het
algemeen betere financiële uitkomsten.
's Winters worden in Zwitserland vrijwel geen
groenten onder glas geteeld, terwijl de bloementeelt onder glas dan gewassen betreft die zo weinig warmte vragen, dat het voldoende is de kas
vorstvrij te houden. In voorjaar en zomer worden
de gewassen door het glas beschermd en vervroegd,
maar nog belangrijker is waarschijnlijk dat aldus
een produkt van hoge kwaliteit wordt verkregen.
De indruk bestaat dat de Zwitserse markt hoge
eisen stelt ten aanzien van de kwaliteit, en ook
bereid is een goede kwaliteit extra te betalen. Wellicht speelt de kwaliteit een zeer voorname rol in
de concurrentie op de Zwitserse markt van tuinbouwprodukten.

daarop is de mogelijkheid van zijluchting in de
kassen een vereiste. De soms zeer lage temperaturen in het voorjaar maken bij een tomaten- of
komkommerteelt in april en mei de aanwezigheid
van verwarming gewenst.
Een ander kenmerk van het klimaat in Zwitserland zijn de grote temperatuurverschillen van
plaats tot plaats, waarschijnlijk een gevolg van de
grote hoogteverschillen. Bij de keuze van de vestigingsplaats speelt dit vaak een belangrijke rol. Zo
zijn sommige bedrijven onmiddellijk langs een
rivieroever gelegen, waar zij iets minder aan temperatuurschommelingen onderhevig zijn. Elders
heeft men de kassen tegen een zuidhelling gebouwd, waardoor in de winter en het voorjaar een
wat betere belichting wordt verkregen.

2. De geschiktheid van het klimaat voor de teelt
onder glas

3. Aard en kwaliteit van glasopstanden

Vooral de temperatuur is van grote betekenis. De
gemiddelde temperatuur in de zomermaanden
komt ongeveer overeen met die in Nederland. In
de winter ligt de situatie geheel anders. In de
periode van november tot en met maart (5 maanden lang) is de temperatuur in Zurich (het belangrijkste glascentrum) gemiddeld nog geen 1,5°
C; dit is ongeveer gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de koudste maand in Nederland. In
Bern (het tweede glascentrum) is de situatie nog
ongunstiger. Daar bedraagt de gemiddelde temperatuur van november tot en met maart iets minder dan 0,5° C. Men kan zich voorstellen dat een
teelt in de winter zeer hoge stookkosten met zich
zou brengen.
Een ander facet van het klimaat in Zwitserland
vormen de sterke schommelingen die er in de
weerstoestand kunnen optreden en die speciaalvoor
de teelten onder glas altijd ongunstig zijn. Hoewel
de temperatuur 's zomers in Zwitserland gemiddeld even hoog is als in Nederland, komen er toch
vaker perioden voor met soms zeer hoge temperaturen, gepaard gaande met windstilte. Met het oog

Bovenstaande uiteenzetting over de positie van de
tuinbouw in Zwitserland is nodig voor een juiste
beoordeling van de technische aspecten van de
Zwitserse tuinbouw onder glas. Voor Nederlandse
begrippen is het technische peil van de glasopstanden in Zwitserland zeer hoog. De meeste kassen
zijn mooi en goed maar tegelijk zo kostbaar, dat
men zich afvraagt hoe het bouwen van dergelijke
kassen economisch verantwoord kan zijn.
De hoge kosten van kassen en bakken zijn voor
een groot deel het gevolg van de hoge eisen die
men aan de constructie stelt. Gezien de arbeids-,
materiaal- en vervoerskosten zouden de kassen in
Zwitserland ongeveer 25 % duurder moeten zijn
dan in Nederland. In feite liggen de prijzen tweetot driemaal zo hoog als in ons land.
4. Eisen die aan glasopstanden worden gesteld
a. Constructieve einen. De constructieve eisen
waaraan een kas moet voldoen, zijn tamelijk hoog
in verband met de strenge bouwverordening en
verzekeringsvoorwaarden. De onderbouw moet
voldoende sterk zijn om de zware sneeuwlast in
de winter te kunnen dragen.

1. Bloemenkas met 38" dakhelling op het bedrijf van de
firma Haller te Brugg-Rüfenbach

2. Modelkas van de firma Gysi (met automatische scherminrichting d.m.v. kleurstoffen) op de Tuinbouwtentoonstelling te Zürich

b. Teeltkundige eisen. Ook in Zwitserland wordt
aan de factor licht in de kassen een grote waarde
toegekend, ondanks het feit dat zwaar gestookte
winterteelten eigenlijk ontbreken. Voor het telen
van kwaliteitsprodukten zijn in het voorjaar kassen nodig die veel licht toelaten. Dit tracht men te
bereiken door de bouw van brede vrijstaande kassen met een steile dakhelling (tot 38°), grote ruiten en zo min mogelijk schaduwgevende constructiedelen (foto 1).

c. Arbeidstechnische eisen. Personeel is in Zwitserland schaars en de arbeidskosten zijn hoog. De
Zwitserse tuinder is er zich dan ook terdege van
bewust dat er rationeel moet worden gewerkt.
Vooral in de nieuwere bedrijven zijn verschillende
voorzieningen, zoals luchting, water- en voedingszoutenvoorziening en intern transport gemechaniseerd of geautomatiseerd. Op de tuinbouwtentoonstelling 'G 59' te Zürich stond een modelkas
die automatisch kan worden geschermd. Dit
systeem is vrijwel gereed om ook in de praktijk
te worden toegepast (foto 2). Ook op de minder
moderne bedrijven wijzen bijvoorbeeld de licht
hanteerbare en vaak van binnen en van buiten
centraal te bedienen luchtingssystemen op het
streven naar een vermindering van arbeid.

Een tweede niet minder belangrijke voorziening
waaraan hoge eisen worden gesteld, is de luchting.
Dit hangt samen met de sterke schommelingen in
de temperatuur en het streven naar kwaliteitsprodukten in de zomer. Het klimaat in Zwitserland
kent, zoals reeds werd gezegd, ver uiteenliggende
uitersten. Bovendien dient een luchtingssysteem
zodanig te werken, dat de luchting op een voor de
planten zo gunstig mogelijke manier geschiedt. Dit
streven verklaart de verschillende vaak zeer vernuftig uitgedachte luchtingssystemen.

5. Invloed van de kassenbouwer
In Zwitserland zijn twee algemeen bekende en
goed geoutilleerde kassenbouwfirma's: de Gebr.
Gysi AG te Baar-Zug en de Gebr. Bacher AG te
Reinach-Basel. Naast kasconstrueties en kasver-

3. Spantprofiel van geperst staal. Ter versteviging van de
knie is een dwarsplaat ingelast

4. Nieuwe kas te Basel-Allschwil,
matische klimaatregeling

geschikt voor auto-

warmingsinstallaties produceert de firma Gysi
(ongeveer 650 man personeel) een grote verscheidenheid aan staalconstructies. Kenmerkend
voor de bouw van Gysi zijn onder andere de spantprofielen van geperst staal (foto 3). De behoefte
aan geperste profielen is ontstaan bij de kassenbouw, waar men zocht naar lichte constructies
(meer licht in de kas en lagere kostprijs onder
andere van het verzinken), die toch voldoende
sterk zijn. De hiervoor door de fa. Gysi aangeschafte plaatpers werd spoedig ook voor vele
andere doeleinden gebruikt.
Dit bedrijf heeft een inventieve afdeling met een
aparte werkplaats voor de ontwikkeling van kasconstructies, luchtingssystemen, mechanieken,
regelsystemen voor automatisering en dergelijke.
Omdat zo nodig ook de verwarming en verdere
voorzieningen voor klimaatbeheersing door deze
firma worden verzorgd, wordt er op de ontwikkelingsafdeling druk gewerkt aan de automatisering hiervan. Genoemd moeten worden een lichtafhankelijke temperatuurregeling met nawerking
op de nachttemperatuur, een temperatuur- en
windafhankelijke luchting en een lichtafhankelijke
scherminrichting.
De firma Gysi heeft in verschillende delen van het
land vertegenwoordigers met een tuinbouwkundige
opleiding, die de tuinders met glas regelmatig bezoeken (minstens éénmaal per jaar). De jaarlijkse
produktie van deze bekende firma is niet hoog:
ongeveer 5 ha kassen. Deze firma streeft er echter
wel voortdurend naar kassen te bouwen die aan
de hoogste eisen voldoen. In Zwiterland bestaan
er voor dit soort werk geen tuinbouwkundige onderzoekinstellingen, zodat alle ontwikkelingswerk
uit particuliere initiatieven moet voortkomen. Hierbij neemt de firma Gysi een leidende positie in,
niet alleen in Zwitserland maar ook in WestEuropa. Men kan gerust zeggen, dat het bestaan
van een dergelijke voortuitstrevende kassenbouwfirma het 'aanzien' van de glastuinbouwbedrijven
mede heeft bepaald.

6. Technische bijzonderheden

7. Luchtingssystemen

Op de Zwitserse tuinbouwbedrijven worden relatief
veel moderne kassen aangetroffen. Hier en daar
ziet men nog wel houten roeden, maar het gebruik
van verzinkt staal overheerst. De beide grote kassenbouwfirma's bouwen tegenwoordig uitsluitend
verzinkt ijzeren kassen.

Het betrekkelijk grote aantal verschillende luchtingssystemen wijst erop dat er in Zwitserland om
de reeds besproken redenen veel aandacht aan de
luchting wordt besteed. Waarschijnlijk komen de
meeste systemen voor Nederland niet in aanmerking omdat ze te duur of althans niet rendabel
zijn. Het principe van vrijwel alle luchtingssystemen is een combinatie van nok- en zijluchting,
waarbij de lucht beneden binnenkomt en door de
nok verdwijnt. In grote kassen is altijd een doorlopende nokluchting, in de nieuwe kassen veelal
slechts aan één zijde. Alleen op plaatsen waar
steeds weinig wind is, wordt in de nok een tweezijdige luchting aangebracht. Bij complexkassen
kan soms de nok in de twee buitenste kappen
aan één zijde en in de middelste aan twee zijden
geopend worden.
Voor de nokluchting komen systemen voor waarbij
de ramen om de nok draaien en andere, waarbij
de ramen van de nok opengaan (Schachtlüftung of
topluchting, foto 5). Het laatste systeem heeft
het grote voordeel van een betere schoorsteenwerking, maar het bezwaar van inregenen en
directe zonnestraling in de kas. In de praktijk
blijken deze bezwaren bij een juiste constructie
mee te vallen. Verschillende tuinders verklaarden
dat bij topluchting, gecombineerd met een goede
zijluchting, reeds bij een kleine opening de luchtingscapaciteit voldoende is en het verder openen
vrijwel geen grotere luchtverversing teweegbrengt.
Wanneer op de nok een klein kapje is aangebracht,
kunnen de ramen ook bij regen een weinig worden
geopend, hetgeen dan voldoende is. De luchtramen
die om de nok draaien zijn veelal 1,50-1,80 m
breed en kunnen tot 1,5 m hoogte worden opgelicht.
Ook voor de zijluchting worden verschillende oplossingen aangetroffen. In de grote vollegrondkassen met brede overspanning zijn meestal doorlopende zijgevelluchtingen aanwezig. Veelal is hierbij de gehele gevel tot 2 m hoogte draaibaar. Bij

In het algemeen zijn de kassen vrij groot, hetgeen
verband houdt met de prijsverhoudingen in Zwitserland. Van enkele zeer grote kassen (dat wil
zeggen groter dan 1000 m 2 ) , onder andere één
van 18 X 78 m (foto 4) werd gezegd dat de
bouw goedkoper was dan van twee afzonderlijke
kassen met eenzelfde teeltoppervlak. Een andere
reden om grote kassen met brede overkappingen
te bouwen is, dat hierin het klimaat beter automatisch kan worden geregeld.
In Zwitserland worden veel vrijstaande kassen gebouwd; vooral op windbeschutte plaatsen moet er
voldoende luchtingsmogelijkheid zijn. Voor vollegrondteelten zijn veelal brede en hoge kassen in
gebruik (12, 15, 18 of 20 m breed), voor de potplantculturen veelal kleinere kassen van ongeveer
3, 6 of 9 m breedte.
De voornaamste redenen voor het gebruik van
verzinkt staal zijn het geringe onderhoud en de
duurzaamheid. Op één der bezochte bedrijven verkeerden verzinkte kassen die 20 jaar geleden waren gebouwd nog in prima conditie. Herhaaldelijk
werd verklaard dat condenswater op het verzinkte
staal geen moeilijkheden gaf. In verschillende kassen van Gysi zijn voor de gordingen van onder
gesloten U-profielen gebruikt of zijn andere voorzieningen getroffen om het condenswater af te
voeren, onder andere door de kas op afschot te
plaatsen. Zwaar verwarmde kweek- of bloemenkasjes hebben vaak een 'zwevend dak' waarmede
onder alle weersomstandigheden, ook bij strenge
vorst, minimaal wordt gelucht, terwijl de luchtstroom langs het dak condensvorming tegengaat.

5. Trapsgewijze werkend automatisch luchtingssysteem
(topluc'nting) in de kas (20 x 60 ra)

de smallere tabletkassen heeft men meestal ramen
die in gesloten toestand verticaal staan. De ramen
draaien of om hun bovenste zijde naar buiten of
om hun onderste zijde naar binnen. De firma
Gysi heeft op deze laatste constructie nog een
fraaie gepatenteerde variatie waarbij het te luchten
raamvlak van ongeveer 28 cm hoogte in gesloten
toestand benedenwaarts naar binnen inspringt, zodat bij geopende stand geen directe luchtstroom
over de planten komt (foto 6).
Voor niet te grote tabletkassen heeft de firma Gysi
een luchtingssysteem ontwikkeld met een zogenoemd zwevend dak. Bij de ongeveer 3 m brede
kassen (Patenthaus, foto 7) kan één der dakvlakken zowel bij de nok als bij de knie omhooggebracht worden, het andere dakvlak alleen bij de
knie. Op deze wijze ontstaat er een opwaartse
luchtstroom langs de binnenzijde van de dakvlakken (zogenoemde primaire luchting), die een gedeelte van de kaslucht meezuigt (secundaire luchting) zonder tocht te veroorzaken. Deze methode
van luchten wordt aangeduid als een inductieve
luchting. Bij 6 m brede kassen (Doppelpatenthaus,
foto 8) bestaat het dakvlak uit twee delen, die op
halve hoogte scharnierend met elkaar zijn verbonden. De luchting vindt op dezelfde wijze plaats
als bij het Patenthaus van 3 m breedte.
De luchtramen worden veelal nog met de hand bediend; alleen bij enkele grotere kassen werd een
elektrische luchting aangetroffen. Voor het luchten
met de hand heeft de firma Gysi een zeer licht te
bedienen constructie ontwikkeld, bestaande uit een
soort tandstangmechaniek, waarbij iedere tand
stormvast is verankerd en een zogenoemde ratellier met een losse hefboom voor het openen en
sluiten. Hiermede kunnen luchtramen tot een
lengte van 40 m zonder moeite worden bediend.
8. Automatische klimaatregeling

6. Detail van modelkas op afbeelding 2. Terugvoergoot
met afvoer naar reservoir en pompen voor automatisch
schermen. Nieuw systeem van zijluchting

Ook op het gebied van de automatisering van de
klimaatregeling geeft Gysi in Zwitserland de toon
aan. Het uitgangspunt voor het ontwikkelingswerk

m- •

7. Kasje mei z.g.n. zwevend dak te Zürich-Zollikon voor
teelt van potplanten: Patenthaus, 3 m breed

8. Kas met z.g.n. zwevend dak te Brugg-Wolilen: Doppelpatenthaus, 6 m breed

vormen de eisen, die de planten stellen, voor zover
deze althans bekend zijn via plantenfysiologische
onderzoekingen. Verder is het streven erop gericht
niet alleen grote bedrijven van dienst te zijn, maar
vooral ook de kleinere, omdat deze in de toekomst
sterk op automatisering aangewezen zullen zijn,
willen zij hun positie kunnen handhaven. Hierbij
denkt men aan een opbouwsysteem met een basistoestel waarop later naar behoefte meer regeltoestellen kunnen worden aangesloten.

paald wordt door de hoeveelheid licht op de voorafgaande dag. Hiervoor zijn twee, overigens niet
zo ver uiteenliggende, trappen beschikbaar die
overeenkomen met meer of minder licht overdag.
Behalve de luchttemperatuur kan ook de grondtemperatuur in een tablet van de proefkas geregeld worden in afhankelijkheid van de lichtintensiteit.

a. Verwarming. De verwarming wordt meestal
geregeld door een thermostaat in de kas. De firma
Gysi heeft een lichtafhankelijke temperatuurregeling ontwikkeld, die echter alleen nog maar in een
van haar proefkassen 1 wordt toegepast. Deze
lichtafhankelijke temperatuurregelaar, Solatherm
genoemd, past de kastemperatuur trapsgewijze en
volgens een ongeveer rechtlijnig verband aan bij
de heersende lichtintensiteit. Gedurende duisternis
wordt een nachttemperatuur aangehouden die be1
Deproefkas van defirma Gysiwaarin het klimaatgeheel
automatisch regelbaar is, staat uitvoerig beschreven in een
artikel 'Vollautomatische Klimasteuerung in Gewächshaus'
in het Schweiz. Gartenbaublatt nr 39 van 25 september
1958'

b. Luchting. Automatische luchtingssystemen worden in Zwitserland nog weinig toegepast. Waar
deze aanwezig zijn, worden ze geregeld door een
tegen straling afgeschermde thermostaat die soms
langs een rail in de hoogte verstelbaar is. Zo is in
een door de firma Bacher gebouwde kas van
20 x 60 m een luchtingssysteem toegepast, waarbij de ramen trapsgewijs (progressief) worden geopend of gesloten (zie foto 5).
De proefkas van de firma Gysi in Baar wordt
eveneens automatisch gelucht, afhankelijk van de
weersomstandigheden buiten en het klimaat in de
kas. Dit kasje, een 3 m breed zogenaamd Patenthaus met zwevend dak, wordt boven een bepaalde
temperatuur automatisch gelucht, hetzij aan twee
zijden (beneden een bepaalde windsnelheid) hetzij
van de wind af (boven een bepaalde windsnel-

heid). Bij plotselinge sterke wind en bij regen
worden de luchtramen gesloten ongeacht de
andere omstandigheden. Begint het te regenen dan
wordt eerst de nok gesloten, bij aanhoudende
regen worden daarna ook de zijramen gesloten.
Het openen en sluiten van de luchtramen geschiedt onder normale omstandigheden trapsgewijze, waarbij iedere 7 minuten een impuls wordt
gegeven in de richting, die op dat moment noodzakelijk is. Hierdoor verkrijgen de luchtramen een
stand die ongeveer overeenkomt met de gemiddelde behoefte. Het sluiten bij wind of regen kan
echter ook direct, dus niet trapsgewijs, gebeuren.
c. Verhoging luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid in kassen kan worden verhoogd door verneveling van water onder druk. Voor de regeling
van de verneveling, afhankelijk van de luchtvochtigheid, wordt door de firma Gysi gezocht naar een
continu regelsysteem.
d. Schermen. Voor een automatisch regelbare
wijze van schermen maakt de firma Gysi gebruik
van blauw-groen gekleurd water dat over het dak
stroomt. Dit water vloeit via een goot terug naar
een reservoir, van waaruit het weer naar het dak
wordt gepompt (zie foto 6 ) . Zodra buiten een bepaalde lichtintensiteit is bereikt (gemeten door een
fotocel), treedt de installatie in werking. De watercirculatie komt tot stilstand zodra de lichtintensiteit beneden deze waarde daalt. Hierna wordt automatisch gedurende enige minuten nagespoeld met
schoon water om afzetting van de kleurstof op het
dak te voorkomen.
De gepatenteerde kleurstof, 5 gram per liter
water, is volgens mededelingen van de firma Gysi
lichtecht, zet zich tijdens het stromen niet af op
het glas en verdampt niet. Per meter kaslengte
is voor beide dakvlakken samen 0,2 liter vloeistof per sec. nodig. Volgens opgave kan de lichtintensiteit hiermee van 100 000 lux tot 6 à 8000
lux worden gereduceerd.

De automatische klimaatregeling kan alleen functioneren met behulp van elektriciteit. Aangezien
een storing zeer ernstige schade kan veroorzaken,
dienen hiertegen de nodige voorzorgsmaatregelen
te worden genomen.
Samenvatting
Enkele omstandigheden die invloed hebben uitgeoefend op het karakter van de kassenbouw in
Zwitserland, zoals de aard van het tuinbouwbedrijf, het klimaat en de activiteiten van enkele
kassenbouwfirma's, worden besproken. De omstandigheden hebben geleid tot de bouw van zeer
moderne kastypen, bijna steeds van verzinkt ijzer.
Er is in Zwitserland veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van verschillende luchtingssystemen,
waarbij niet alleen is gelet op de capaciteit van de
luchting, maar tevens op het verkrijgen van een
luchtbeweging, die zo gunstig mogelijk is voor
het gewas.
Er wordt ijverig gewerkt aan de uitwerking van
diverse principes voor de automatisering van de
klimaatregeling onder glas; in de praktijk beginnen enkele van deze vormen reeds ingang te
vinden.

Summary
Glasshouse construction in Switzerland

In this article a few factors are outlined which have
influenced the character of glasshouse construction in
Switzerland. These factors include the type of nursery,
the climate and the activities of some of the glasshouse
building firms. This has resulted in the construction of
up-to-date types of glasshouses, nearly always made of
galvanized iron.
Much attention has been paid in Switzerland to the development of different systems of aeration, due consideration being given both to the capacity and to the
most suitable air movement for each crop.
Recent developments include the automation of climate
control under glass, results of which are already being
applied by some growers.
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Dr. ir. E. W. B. van den Muijzenberg

Klimaatbeheersing in kassen

De Ontwikkelingsdag voor Tuinbouwtechniek, die op 25 november 1959 in Wageningen werd gehouden, was gewijd aan het onderwerp 'klimaatbeheersing'. In enkele achtereenvolgende nummers
van de 'Mededelingen' zullen de voordrachten worden gepubliceerd. Als eerste volgt hier de inleiding
van de Directeur van het Instituut voor Tuinbouwtechniek, dr. van den Muijzenberg, over de mogelijkheden van klimaatbeheersing in kassen.

Kassen worden gebouwd om voor de planten een
gunstig klimaat te verkrijgen. Door ervaring en
plantenfysiologisch onderzoek is meer bekend geworden omtrent de eisen die de planten voor hun
optimale ontwikkeling aan het klimaat in de kas
stellen. In dit artikel zal, uitgaande van de huidige
kas, worden bezien wat voor veranderingen in de
naaste toekomst te verwachten zijn omtrent een
betere beheersing van het kasklimaat. Klimaatbeheersing wordt verkregen wanneer de groeifactoren licht, temperatuur, vochtigheid, luchtbeweging en CO-gehalte binnen bepaalde grenzen (zowel naar boven als naar beneden) kunnen worden
geregeld.

Fundering. Deze draagt weinig tot het klimaat bij.
Diepe funderingsmuren kunnen eventueel van invloed zijn op de horizontale warmteverplaatsing.
(Misschien is dit van belang in de Belgische druivenkassen.)

Invloed van de kasonderdelen op het klimaat

Onderbouw. Op de plaatsen waar het doorlaten
van licht niet belangrijk is, bijvoorbeeld onder de
tabletten van kweekkassen, worden bij voorkeur
materialen gebruikt met een behoorlijk isolerend
vermogen. Hierdoor wordt warmteverlies tegengegaan. Wanneer de afsluiting van een gestookte kas
slechts plaats vindt met een enkel plaatje asbestcement, heeft dit tot gevolg dat mede door de kieren koude randen in de kas ontstaan. Goed afsluitende gestampt betonnen stroken tussen de poten
geven een veel beter isolerend effect.

De constructie en het materiaal van de kasonderdelen kunnen invloed uitoefenen op het klimaat.

Bovenbouw. Het geraamte dient om de op een kas
werkende krachten zoals eigen-gewicht, wind en
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Kassen en warenhuizen op het terrein van het I.T.T. waar
de proeven op het gebied van de klimaatregeling worden
genomen

sneeuwdruk op te vangen. Het mag niet te zwaar
geconstrueerd zijn, omdat het dan veel licht wegneemt. Voor teelten gedurende de zomer is dit
geen bezwaar, maar vooral bij zeer vroege teelten
dient zoveel mogelijk van het natuurlijke licht geprofiteerd te worden. Om lichtreflectie tegen te
gaan is het wel gewenst het geraamte wit te schilderen.
Roeden. Ook hiervoor geldt dat zij zo weinig mogelijk licht mogen wegnemen. Voor de vroege teelten zijn daarom de moderne kassen in de eerste
plaats verantwoord.
Glas. Aan het glas ontleent de kas zijn betekenis.
Men kan zich afvragen of nu de tijd is aangebroken dat het gebruik van glas langzamerhand zal
gaan verminderen. Enerzijds doordat de planten in
goed geïsoleerde klimaatruimten met uitsluitend
kunstlicht worden opgekweekt, anderzijds door de
ontwikkeling van de kunststoffen. Het huidige sortiment kunststoffen kan weliswaar het glas nog
niet vervangen in verband met de houdbaarheid
of de prijs. Het is echter te verwachten dat dit

materiaal voor deze doeleinden verder zal worden
ontwikkeld. De foliën hebben in ieder geval het
voordeel dat zij een gering gewicht hebben en gemakkelijk te verwerken zijn. Vooral bij tijdelijke
bouwsels zijn toepassingen te verwachten.
Het belangrijkste kenmerk van glas is dat het licht
doorlaat. Het licht is van overheersende betekenis
voor defotosynthese, hetfundament voorde opbouw
van de planten. Een bijkomend voordeel is dat
glas het verre infrarode - de zogenaamde warmtestralen van de aarde - niet doorlaat (de 'muizenvaltheorie'), waardoor de temperatuurverhoging in
de kas gedeeltelijk moet worden verklaard. Reflectie buiten beschouwing gelaten, dus bij loodrecht
invallende stralen, laat het glas meer dan 90% van
het licht door. Bij vuile ramen is dit echter veel
minder.
Luchtramen. Wanneer het in de kas te warm of te
vochtig wordt, kan dit verbeterd worden door buitenlucht in te laten. Toch zijn luchtramen niet de
enige sluizen. Ook in een gesloten kas treedt luchtverplaatsing op, omdat de wind door kieren in deuren, luchtramen, maar ook tussen de ruiten naar
binnen stroomt. Deze onwillekeurige ventilatie is
uiteraard niet steeds gewenst. Door toepassing van
grotere ruiten en het afdichten van de sponningen
kan men hierin verbeteringen aanbrengen. Een
onderzoek naar de luchtbeweging in kassen wordt
thans verricht door de Noorse onderzoeker, ir. Per
Roer, die, in het kader van de Noors-Nederlandse
samenwerking, ongeveer een jaar in ons land verblijft.
De kieren in een kas kunnen ook als veiligheidskleppen werken. Dit isin dewinter 1928/'29 bij een
tulpentrekker in het Westland gebleken. Deze had
in één van zijn trekkasjes stopverf tussen de ruiten
gestopt om warmteverlies tegen te gaan. Juist in
deze kas had hij heel veel last van kiepers, omdat
door de uitschakeling van de luchtbeweging, de verversing in het gedrang was gekomen. Dit betekent
dat naarmate een kas dichter is,men meer aandacht
dient te schenken aan een regelbare ventilatie.
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Mogelijkheden tot klimaatbeheersing in de kas
Bij bespreking van het klimaat in kassen zal blijken
dat het beheersen van de verschillende klimaatfaktoren meer een beïnvloeden en regelen betekent dan
dat er sprake is van een werkelijke 'beheersing'.
Licht
De intensiteit van het licht wordt meestal uitgedrukt
in lux. Dit is in feite een onjuist uitgangspunt, want
lux heeft betrekking op de gevoeligheid van het
menselijk oog, dit is het gevoeligst voor geel licht.
De plant heeft, wat de C02-assimilatie betreft, vooral belang bij het rode en blauwe gedeelte uit het
spectrum. Daarom verdient het voorkeur de lichtintensiteit voor de planten uit te drukken in Watt/m 2 .
Door het aantal lux met 4 tevermenigvuldigen krijgt
men ongeveer het aantal milliwatts/m 2 zichtbare
licht. Dus 10 000 lux is40 000 m W / m 2 = 40W/m 2 .
Een lichtintensiteit van het natuurlijke licht van
30 000 lux of beter 120 W / m 2 1 is voor de meeste
planten ruim voldoende. Meer licht heeft geen of
weinig betekenis en kan bij natuurlijk licht door
schermen worden opgevangen. Wanneer er te weinig licht is, kan men dit door bijbelichting met
kunstlicht aanvullen. Hierbij is echter te bedenken
dat een fluorescentiebuis maar circa 20% van het
opgenomen vermogen als licht teruggeeft. Bovendien komt een gedeelte van het naar alle kanten uitgestraalde licht nooitbij de planten terecht. We kunnen als vuistregel aanhouden dat 10% bij de planten terecht komt. Om bij de planten een belichtingsniveau van bijvoorbeeld 25 Watt/m 2 te verkrijgen,
zal dus circa 250 Watt/m 2 moeten worden geïnstalleerd.
Hoewel met kunstlicht veel is te bereiken (ir. Germing kweekte in een eternietschuur uitstekende
tomatenplanten op, bij een geïnstalleerd vermogen
van 160 W / m 2 ) , dient men er rekening mede te
houden dat zowel de lampen, als de elektriciteit,
1

per uur dus 120 Wh. m2 of 10,3 cal. cm2

kosten met zich meebrengen. Het is dan ook alleszins aan te bevelen zoveel mogelijk van het (gratis)
zonlicht te profiteren.
Bij een teelt in de winter gebruike men dus kassen
met grote ruiten en weinig schaduwgevende delen,
zodat van het weinige licht nog zoveel mogelijk bij
de planten terecht komt.
Dagverlenging, zoals bij het verlaten van chrysant
of aardbei, of ter verkrijging van stek bij Begonia
elatior wordt toegepast, heeft reeds effekt, wanneer
er al naar de gevoeligheid van het gewas 20—50
W / m 2 geïnstalleerd wordt. Ook met een paar uur
onderbreking van de nacht door zogenaamd stoorlicht van groter vermogen is hetzelfde te bereiken.
Een installatie met gloeilampen ishiervoor het goedkoopste.
Licht kunnen we dus vrij goed beheersen, dat wil
zeggen het teveel door afschermen en het tekort
door aanvullen met kunstlicht. Toch heeft de kunstmatige belichting maar voor enkele teelten zin, bijvoorbeeld voor de opkweek van jonge planten,
voor chrysanten het hele jaar door, voor aardbeien
met St. Nicolaas en Kerstmis. Omdat het toepassen
van kunstlicht vrij kostbaar is blijft het voorlopig
grotendeels bij een beïnvloeden van de hoeveelheid
natuurlijk licht.
Temperatuur
Om de temperatuur op het gewenste niveau te brengen, zal deze in het algemeen in de winter verhoogd
en in de zomer verlaagd moeten worden. Het verhogen geschiedt in de regel met een verwarmingsinstallatie of door het inbrengen van warme lucht. De
verwarmingsbuizen staan warmte af door geleiding,
stroming en straling. Stralende warmte isvooral van
belang op plaatsen waar ook de grondtemperatuur
verhoogd dient te worden, tenzij het loont om de
buizen door de grond te leggen; in dit geval wordt
de warmte vrijwel uitsluitend door geleiding overgedragen. De toepassing van de zogenaamde dunne
pijpen (diameter 1 à 2 duim) heeft voornamelijk
ten doel de installatie sneller op wisselende weers-
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omstandigheden te laten reageren (vooral in de ochtend en in de avond). Uitgaande van een gelijke
warmte-afgevende oppervlakte hebben de dunne
pijpen een veel kleinere waterinhoud, die veel sneller bij de warmtebehoefte is aan te passen.
Langzamerhand gaat men steeds hogere eisen aan
het temperatuurverloop stellen. Men denke onder
andere aan de verschillende dag- en nachttemperatuur bij de tomatenteelt, waarbij men zelfs de hoogte van de nachttemperatuur wil afstellen op de hoeveelheid licht van de vorige dag. Het is bekend dat
bij een hogere temperatuur de planten meer van
het licht kunnen profiteren bij voldoende CO2.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de temperatuur te verlagen. De meest eenvoudige is het openen van de luchtramen, waardoor de koude buitenlucht in de kas komt. Deze maatregel isechter vaak
niet afdoende, vooral niet in lage kassen (hoge kassen hebben meer schoorsteenwerking, zodat hier het
resultaat groter is). Ook het schermen, waardoor
dus minder licht en daardoor minder warmte in de
kas komt, wordt reeds lang toegepast. Aluminium
jaloezieën zijn hiervoor zeer geschikt, omdat hierbij
het licht gereflekteerd wordt.
Een andere manier om de temperatuur te verlagen
is door koud water over het dak te sproeien of door
water te verdampen. Het eerste wordt ook wel in
klimaatkassen toegepast.
In Amerika en in Denemarken zuigt men de lucht
door bevochtigde matrassen. Met dit systeem is
alleen een belangrijke verlaging van de temperatuur
te verkrijgen, indien de luchtvochtigheid buiten laag
is. Dit is in Nederland zelfs in de zomer lang niet
altijd het geval.
Welke verlaging in temperatuur te verkrijgen is, kan
gemakkelijk bepaald worden met het Mollier lx diagram. Om een voorbeeld te noemen: Op een zomerdag bij een buitentemperatuur van 25° C kan deze
bij een luchtvochtigheid van 50% afgekoeld worden
tot 18° C. Bij een luchtvochtigheid van 90% echter
niet verder dan tot 23i° C.
Nog een andere methode om de temperatuur te ver-

lagen is de mechanische koeling met behulp van
een koelmachine. Deze methode wordt voor kassen
slechts in zeer bijzondere gevallen toegepast. Wanneer de temperatuur inderdaad belangrijk lager
moet zijn dan de buitentemperatuur, ishet vrij spoedig voordeliger om een goed geïsoleerde klimaatruimte te gaan gebruiken. Overigens ishet nodig dat
men de rentabiliteit berekent, waarbij de hoge
bouwkosten enerzijds afgewogen moeten worden
tegen de hoge energie-(elektriciteits-)kosten anderzijds. Hierbij speelt het arbeidsloon geen belangrijke
rol zolang er nog weinig verschil in mechanisatiegraad is tussen het werken in kassen en klimaatruimten.
Luchtvochtigheid
De absolute luchtvochtigheid, dat is de hoeveelheid
waterdamp die de lucht bevat, wisselt gedurende
een normaal etmaal slechts weinig. Warme lucht
kan echter veel meer vocht bevatten dan koude
lucht. Door verschil in dag- en nachttemperatuur
wisselt dus ook de betrekkelijke of relatieve vochtigheid. Hoe groter het verschil in temperatuur, des
te groter ook het verschil in de relatieve luchtvochtigheid. Is de lucht verzadigd met waterdamp (relatieve luchtvochtigheid = 1 0 0 % ) , dan kunnen de
sporen van allerlei schimmels ontkiemen en wanneer de lucht maar lang genoeg verzadigd blijft,
treedt infektie van de planten op. Voor de bladvlekkenziekte van de tomaat (Cladosporium fulvum)
is voor infektie 100% relatieve luchtvochtigheid
nodig gedurende een periode van 4 uur bij een temperatuur van 15°C of hoger.
Deze schimmelziekten zijn tegen te gaan door
's nachts de temperatuur in de kas te verhogen,
waardoor de luchtvochtigheid lager wordt. In stookkassen treedt de bladvlekkenziekte dan ook betrekkelijk laat op. Overigens is wering van deze ziekte
met chemische middelen zeer goed mogelijk.
Jarenlang is getracht de luchtvochtigheid te verhogen door water te geven met gieters en slangen,
maar thans heeft vrijwel iedere kweker een vaste
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sproeiinstallatie in zijn kassen. Hierdoor wordt niet
alleen een grote arbeidsbesparing verkregen, maar
het water geven geschiedt bovendien gelijkmatiger.
Het sproeien kanookgeheel automatisch afgestemd
worden op de luchtvochtigheid, zoals onder andere
bij het stekken onder waternevel gebeurt. Over de
elektronische taster voor de klimaatregeling, ontwikkeld door ir. E. E. Reynaert, is door ir. G. H.
Germing in de Mededelingen gepubliceerd (1959,
p 390).De ontwikkeling zalnogwelverder gaan in
de richting van watertoediening naar behoefte,
waarbij dus evenveel water wordt aangevuld als er
door verdamping verloren gaat. Hiervoor zullen
wellicht installaties komen, die het water zeer fijn
verdelen (luchtverneveling) of als stoom inblazen,
zoals bij de champignonhuizen. Het moet echter
ook lonend zijn deze systemen toe te passen. Prof.
Went in Californie vond slechts weinig verschil in
groei bij tomaten die bij relatieve luchtvochtigheid
en bij meer dan 90% relatieve luchtvochtigheid
waren gekweekt. Het is in de winter bij lage buitentemperatuur en hoge kastemperatuur ook niet
gemakkelijk een hoge relatieve luchtvochtigheid in
de kas te handhaven, doordat zeer veel water
tegen de kaswand condenseert. Het verlagen van
de luchtvochtigheid levert gewoonlijk de minste
moeilijkheden op in de winter wanneer de mogelijkheid bestaat om koude buitenlucht toe te laten.
Door opwarming wordt deze lucht relatief zeer
droog, zodat door menging de luchtvochtigheid in
de gehele kas omlaag gaat. In gestookte kassen is
het in de zomer veel moeilijker om door het openen van de luchtramen de luchtvochtigheid te verlagen, eenlage luchtvochtigheid kandan slechtsbereikt worden door middel van droging van de lucht
over koelelementen, dus door invoeren van gekoelde lucht.

COz-gehalte
Het CO2 is normaal 0,03% van de buitenlucht en
wisselt betrekkelijk weinig. Het is bekend dat bij-

voorbeeld de komkommerplanten profijt kunnen
hebben van het CO2 dat uit de staalgrond of de
broeimest vrijkomt. Reeds in de twintiger jaren is
veel met koolzuurbemesting geëxperimenteerd. Er
is gewerkt met spiritus en speciale briketten. Men
heeft getracht rookgassen te zuiveren en men is bij
proeven uitgegaan van koolzuurgas uit hogedrukcilinders en in de laatste jaren ook wel van koolzuurijs en koolzuursneeuw. In de tuinbouwbedrijven heeft deze bemesting echter nogweinig ingang
gevonden vanwege de hoge kosten en de beschadiging van de planten door vorming van schadelijke
gassen. In de loop van de tijd is hierover veel kennis verzameld door prof. Wassink en zijn medewerkers.
Uit het proefschrift van dr. P. Gaastra, 'Photosynthesis of crop plants as influenced by light, carbon
dioxide, temperature and stomatal diffusion resistance', blijkt, dat voor de fotosynthese veel meer
succes te verwachten is van kunstmatige C02-toevoer dan van verhoging van de temperatuur. De
temperatuur heeft bij een normaal CCb-gehalte
van de lucht in het algemeen maar weinig invloed
op de fotosynthese omdat deze door de diffusiesnelheid van het CO2 beperkt wordt. Deze diffusiesnelheid is vrijwel onafhankelijk van de temperatuur. Dit betekent bij een gewas als tomaten dat
juist door verhoging van het C02-gehalte op heldere dagen in de nawinter en het vroege voorjaar
een aanzienlijke verhoging van de fotosynthese bij
éénzelfde lichthoeveelheid verkregen kan worden.
De kas moet dan goed dichtgehouden worden. In
die perioden is het beste resultaat te verwachten,
daar de prijs van de verkregen tomaten dan nog
op een goed peil ligt.
Indien de gegevens van dr. Gaastra geheel overdraagbaar blijken te zijn, dan betekent dit dat bij
verschillende planten, zodra er meer dan 60 Watt
licht per m 2 is,bijna een verdubbeling van de fotosynthese plaatsvindt bij éénzelfde lichthoeveelheid.
Een oriënterende proef met propaangasbranders
en verbranding van gezuiverde retortenkooks toon-
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de eveneens aan dat vele plantensoorten gunstig
reageren op een extra CO2 toediening.
Of C02-bemesting lonend zal zijn hangt echter in
hoge mate af van de wijze waarop men goedkoop
zuiver CO2 kan verkrijgen en deze gelijkmatig
weet te verspreiden.
Verwachtingen
1. Er is thans over het algemeen nog weinig
sprake van klimaatbeheersing in kassen. Het is
te verwachten dat naarmate er meer kennis wordt
verkregen betreffende de eisen die de planten aan
de verschillende klimaatfactoren stellen, de beheersing van het klimaat in de kassen ook aan
hogere eisen zal moeten voldoen.
2. Wanneer men meer inzicht heeft in de gevolgen
die een bepaalde verandering in het klimaat voor
de plant heeft, zullen dan ook de mogelijkheden
voor een meer beheerst klimaat toenemen.
3. Men zal in de toekomst ten dele overgaan tot
het opkweken in goed geïsoleerde klimaatruimten.
Samenvatting
Klimaatbeheersing in kassen beoogt een gewenste
ontwikkeling van de plant te bevorderen. De mogelijkheid tot klimaatbeheersing hangt af van de
mate waarin de verschillende klimaatfactoren beïnvloed kunnen worden. Licht en temperatuur kun-

nen vrij goed geregeld worden, vochtigheid in de
zomer en C02-gehalte nog in mindere mate. Ook
de constructie en de materialen van de kasonderdelen zijn van invloed op het klimaat in de kas.
Naarmate men meer inzicht krijgt in hetgeen de
plant voor haar optimale ontwikkeling nodig heeft
en men tevens meer bekend wordt met de gevolgen van bepaalde klimaatveranderingen, zullen de
mogelijkheden voor een meer beheerst kasklimaat
toenemen, indien de toepassing op een economisch
verantwoorde wijze kan geschieden. Thans is van
klimaatbeheersing in kassen echter nog weinig
sprake.

Summary
Possibilities of climate control in glasshouses

Climate control in glasshouses aims at furthering the
development of plants. Whether or not the climate in
glasshouses can be controlled, depends on to what extent the various climatological factors can be affected.
Light and temperature can be regulated quite well, air
humidity in summer and C0 2 -content to a lesser
degree. The construction of glasshouses and the materials used also affect the climate therein.
As more insight is gained into what the plant needs for
its optimum development, and the effects of climatological changes becomebetter known, the possibilities
for a more controlled glasshouse climate will increase,
if the manner of application is economically justified.
Up till now, however, climate control in glasshouses
is only applied to a small extent.

16

G.J.Los, phys. dra.

De lichtafhankelijke temperatuurregelaar

Er is een regelapparatuur ontwikkeld, die in staat
is de temperatuur in een kas aan te passen aan de
heersende lichtintensiteit. Dit is de zogenaamde
L(icht) A(fhankelijke) T(emperatuur)-regelaar.
De voorgeschreven omstandigheden zullen alleen
dan gerealiseerd worden, als het verwarmingssysteem de opdrachten die door deze regelapparatuur gegeven worden, binnen de gewenste tijd kan
uitvoeren. Een lichtvoeler en een temperatuurvoeler geven de gewenste informatie aan de regelaar. Het apparaat heeft de volgende eigenschappen:
1. De nachttemperatuur T n (bij een lichtintensiteit H = O) is continu instelbaar tussen 5 en 25°C.
2. De verandering van de temperatuur (dT) met
de verandering van het licht (dH) is continu indT
stelbaar tussen 0 en 1. ( — is de helling van een
dH
rechte lijn in het licht-temperatuur-diagram).
i'-m- ..J? ' v .. a«

Fig. 1. Vooraanzicht LAT-regelaar

3. Ook het aantal graden dat de kastemperatuur
boven de optimale temperatuur kan stijgen alvorens
een alarmsysteem in werking te stellen, eventueel
de luchtramen te openen, is continu instelbaar.
Op het apparaat zijn instelknoppen aangebracht
voor de nachttemperatuur T n , voor de helling van
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dT
de regellijn , — , en voor het toegestane maximum
dH
aantal graden boven de optimale temperatuur,
T-T d . Het verschil tussen de heersende temperatuur en de nachttemperatuur T-T n , de heersende
lichtintensiteit H, en het positieve verschil tussen
de heersende temperatuur en de regeltemperatuur
T-T(j, is op de meters af te lezen. De regeltemperatuur is de som van de nachttemperatuur en
een lichtafhankelijke term.
In formule: T(1 = T„ + H — .
dH
Fig. 1 is het vooraanzicht van de kast van het regelapparaat, fig. 2 is een licht-temperatuurdiagram
met regellijn.
De gebouwde regelaar is de meest eenvoudige uitvoering. Om een voor de gehele kas meer representatieve waarde van temperatuur en lichtniveau te
vinden, kunnen meerdere licht- en temperatuurvoelers worden aangesloten.
Voor het lichtafhankelijk regelen in een beperkt
gebied kan de regelaar met extra voorzieningen
worden uitgebreid. Om een sprong van nacht- naar
dagtemperatuur mogelijk te maken, kan een tijdklok worden ingebouwd, terwijl ook voorzieningen
voor een absolute bovenste begrenzing van de temperatuur kunnen worden getroffen.
Er is nog geen ervaring verkregen met een in werking zijnde regelaar tijdens een teelt.
Samenvatting
Beschreven wordt een lichtafhankelijke temperatuurregelaar. Vanaf eind januari is de LAT in bedrijf bij een tomatenteelt. Instrumentele moeilijkheden deden zich niet voor. De stand van het gewas is goed.
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Fig. 2. Licht-temperatuur-diagram met regellijn van de
LAT-regelaar
Ingestelde nachttemperatuur 10° C
Helling regellijn i
Toegestane maximum van T-T,, 2,5°C
Boven de regellijn is de verwarming uit, onder de regellijn
is de verwarming aan

Summary
The light-controlled temperature regulator

In this article a description in given of a light-controlled temperature regulator which has not yet been tested
under field conditions.
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Temperatuur en licht in onverwarmde kassen
van verschillend type

Inleiding
Op de proeftuin van het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen zijn 4 kassen gebouwd van
verschillend type bij gelijke goothoogte, namelijk
2 meter, en een gelijke grondoppervlakte, namelijk
25 x 25 meter. Drie kassen zijn van verzinkt ijzer;
deze hebben een dakhelling van 30° en respectievelijk 2 kappen, 4 kappen en 8 kappen. Het vierde
exemplaar is een houten Venlo-warenhuis van het
verbeterde type met 8 kappen, dakhelling van de
noordelijke en zuidelijke buitenkap 22° en van de
binnenkappen 20°. Bovendien staan van het warenhuis de zijgevels niet loodrecht, maar onder een
hoek van 78° met het grondoppervlak. De nokrichting van alle kassen is oost-west, hun onderlinge afstand is 13 meter, terwijl van zuid naar
noord achtereenvolgens het Venlo-warenhuis, de
8-kapper, de 4-kapper en de 2-kapper worden aangetroffen.
De kassen zijn onder meer gebouwd om vergelijkende metingen mogelijk te maken van de verschillende factoren, die het kasklimaat bepalen. Met
licht- en temperatuurmetingen is een begin gemaakt.
•>•'.
Per kas zijn 5 meetplaatsen gekozen, alle liggend

op een lijn, die in de richting zuid-noord door het
midden der kassen loopt. Per meetplaats wordt een
lichtmeting en een aantal temperatuurmetingen uitgevoerd.
Lichtmetingen
Om de hoeveelheid inkomende straling in cal/
cm- dag te bepalen, zijn solarimeters gebruikt in
combinatie met een registrerende millivoltmeter.
Bij het begin van de meetcampagne waren 2 solarimeters beschikbaar, later kon gebruik gemaakt
worden van 1 solarimeter per kas.
Grondtemperatuurmetingen
Het volumepercentage vocht in de grond in elke
kas en ook tussen de kassen onderling vertoont
grote afwijkingen (er zijn waarden gemeten die
een factor 4 verschillen). Hierdoor is het niet mogelijk vergelijkende temperatuurmetingen in de
volle grond te doen. Om de invloed van het verschil in vochtgehalte van de grond zoveel mogelijk
uit te schakelen zijn de metingen uitgevoerd in met
plastic gevoerde asbestpotten, gevuld met 30 kg
zand, gedroogd in een droogstoof. De meetpotten
zijn ingegraven in de bodem, waarbij tussen om-
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liggende grond en pot een luchtspouw is vrijgehouden van ongeveer 5 cm breedte. In elke meetpot zijn de oppervlaktetemperatuur en de temperatuur op 15 cm diepte gemeten met thermokoppels en een registrerende millivoltmeter.
Duur en uitbreiding van de metingen
De meetcampagne is 19 november 1958 begonnen
en 6 april 1959 beëindigd. De lichtmetingen veranderden niet van aard; de solarimeters wisselden
regelmatig van plaats. De temperatuurmetingen
zijn gedurende de campagne uitgebreid met metingen van de verticale gradiënt van de luchttemperatuur en met vergelijkende metingen tussen
grondtemperaturen in de meetpotten en in de (geruime tijd beteelde) volle grond.
Resultaten
Licht
De totaal per dag en per kas gemeten straling
is vergeleken met het op dezelfde dag in het open
veld gemeten totaal. De percentages van het licht
in de kas ten opzichte van het buitenlicht variëren
sterk, afhankelijk van kastype, weertype, plaats in
de kas, toestand van de beglazing en de tijd van
het jaar. Voor de 2-kapper wordt ten opzichte van
het Venlo-warenhuis een lichtwinst gevonden van
gemiddeld 10 %. De procentuele lichtwinst is het
grootst op zonnige dagen.
Temperatuur in de meetpotten
Aan de uitkomsten verkregen in het tijdvak van
24 december tot 12 januari, is het volgende ontleend.
a. Som der verschillen van de oppervlaktetemperatuur tussen het zuidelijke en het noordelijke meetpunt in iedere kas:
Diepte
in cm
-0.1

Warenhuis
98

8-kapper
70

4-kapper

2-kapper

57
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Zowel voor de temperatuur op 15 cm diepte als
voor de oppervlaktetemperatuur is een monotone
rij verkregen, aflopend van warenhuis naar 2-kapper. De plaats en de aard van de kassen heeft blijkbaar invloed op de horizontale temperatuurverdeling in de kassen; hierdoor krijgt het Venlowarenhuis aan de zuidzijde de hoogste temperaturen.
b. Bepaald zijn de temperatuurgemiddelden in °C
van alle meetpunten per kas:
Diepte
in cm
-15
-0.1

Warenhuis
5.0°
4.3°

8-kapper

4-kapper

2-kapper

4.8°
4.3°

5.1°
4.6°

5.2°
4.6°

Wanneer het warenhuis buiten beschouwing wordt
gelaten, worden met toename van de kapbreedte
hogere temperatuurgemiddelden gevonden. Opgemerkt dient te worden dat het warenhuis is gebouwd op een grond die niet geheel vergelijkbaar
is met de grond in de andere glasopstanden.
c. Bij beschouwing van het verloop van de oppervlaktetemperatuur blijkt, dat de hoogste temperatuur en de grootste temperatuuramplitude gevonden worden in de hoogste kas (2-kapper). Tevens
heeft de temperatuurstijging in de 2-kapper op een
vroeger tijdstip plaats en zijn de perioden van
hogere temperaturen langer dan in elk der andere
kassen. In de grafiek van 10 januari 1959 (figuur
1) kan men het verloop van de oppervlaktetemperaturen zien en in de grafiek van 20 februari 1959
(figuur 2) wordt het verloop van de oppervlaktetemperaturen en de grondtemperaturen op 15 cm
diepte weergegeven. Bij het vergelijken van de beide
grafieken valt het op dat de genoemde effecten
het sterkst zijn op de dag van de grootste instraling.
Luchttemperaturen Van 9-17 maart 1959 zijn
metingen verricht van de oppervlaktetemperaturen
en tevens zijn op verschillende hoogten luchttempe-
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16,30

20,30

20,30

24,30 Tijd

Fig 1. Oppervlaktetemperatuur in °C in afhankelijkheid van
de tijd voor de 2-kapper, 4-kapper, 8-kapper en het warenhuis op 10januari 1959
Dagsom van de instraling 40 cal/cm 2
Max. buitentemperatuur 0.5 °C
Min. buitentemperatuur —8 °C

Fig. 2. Oppervlaktetemperatuur en grondtemperatuur op 15
cm diepte in °C voor de 2-kapper, 4-kapper, 8-kapper en
het warenhuis op 20 februari 1959
Dagsom van de instraling 145 cal/cm 2
Max. buitentemperatuur 9.5 °C
Min. buitentemperatuur —3 °C

raturen gemeten. De meethoogten zijn 10,50, 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 en
600 cm boven het grondoppervlak. De volledige
serie komt uiteraard alleen in de hoogste kas voor.

Figuur 3 geeft de temperatuurgemiddelden in het
warenhuis en in de 2-kapper op 11 maart 1959
voor de tijdvakken van 9-10 uur, 11-12 uur en
13-14 uur. In de 2-kapper isde ruimtetempëratuur
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Fig. 3. Uurgemiddelden van de oppervlaktetemperatuur en Fig. 4. Gemiddelden per 8 uur van de oppervlaktetemperade luchttemperatuur in °C op verschillende hoogten in het
tuur en de luchttemperatuur in °C op verschillende hoogten
warenhuis en de 2-kapper op 11 maart 1959
in het warenhuis en de 2-kapper, gedurende de periode
Dagsom van de instraling 247 cal/cm 2
9-17 maart 1959

het gelijkmatigst, terwijl in deze kas ook het groot- waarden van de ruimtetemperatuur in de 2-kapper
ste temperatuurverschil tussen de oppervlaktetem- op grotere hoogte boven het grondoppervlak geperatuur en detemperatuur op 10cm hoogtewordt vonden dan in het warenhuis,
aangetroffen. Bovendien worden dehoge en delage Figuur 4 toont de zeer grote gelijkmatigheid van
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Fig. 5. 8-uurgemiddelden van de grondtemperatuur op 15 cm diepte in meetpotten en volle grond, voor het warenhuis
en de 2-kapper in de periode 24 maart- 1 april 1959

de temperatuurgemiddelden per 8 uur (0-8 uur,
8-16 uur, 16-24 uur) over de periode van 9-17
maart voor het warenhuis en de 2-kapper. Het verschil tussen oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur op 10 cm hoogte is ook bij de 8-uurgemiddelden in de 2-kapper het grootst.

Vergelijking van de temperaturen in meetpotten
en in de volle grond
Van 21 maart tot 2 april zijn vergelijkende metingen uitgevoerd, nadat per kas 6 meetplaatsen in
de volle grond waren vrijgemaakt van spinazie,
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Amplitude en maximum van de uurgemiddelden van de grondtemperatuur op 15cm diepte in de vollegrond en
in de meetpotten op 23 maart 1959, instraling 62 cal/cm1
Kas

2-kapper
4-kapper
8-kapper
warenhuis

Volle grond

Meetpotten

Verschil der

amplitude

maximum

amplitude

maximum

maxima

2.4
1.6
1.3
1.6

11.9
11.1
10.7
11.4

3.3
2.8
2.7
2.6

12.8
11.9
11.5
12.0

0.9
0.8
0.8
0.6

Hier volgen de resultaten van de grondtemperatuurmeting op 15 cm diepte in °C.
In de meetpotten zijn de temperatuuramplituden
groter dan in de volle grond en zij vormen een
monotone rij in overeenstemming met de verschillen in lichtvangst in de kassen. Bij de vollegrondsmetingen valt de amplitude 1,6, gevonden voor het
warenhuis, uit de rij. Dit is een gevolg van het hoge
maximum, 11,4° C, dat in deze grond bereikt
wordt. Ook wanneer men de verschillen van de
maximum-temperaturen tussen meetpotten en volle
grond berekent, blijkt dat de waarde 11.4 hoog is.
De temperatuurmaxima in het warenhuis wijken zowel bij de vollegrondsmetingen als bij de metingen
in de meetpotten belangrijk af. Dat betekent, dat
het temperatuurniveau in de meetpotten mede bepaald wordt door het temperatuurniveau in de
aangrenzende grond.
Voor de periode van 24 maart tot 1 april zijn de
8-uurgemiddelden van de grondtemperatuur bepaald op 15 cm diepte in de volle grond en in de
meetpotten, voor het warenhuis en de 2-kapper (zie
fig. 5 ) . Na 23 maart, waarop de hiervóór gegeven
cijfers van temperatuur-amplitudes en -maxima
betrekking hebben, zijn enkele zeer zonnige dagen
gevolgd; dit komt in het niveau van de grondtemperaturen duidelijk tot uitdrukking.
25 maart was een zonarme dag (44 cal/cm 2 ), dit
verklaart ook de lage temperaturen in dat etmaal.

Men bedenke hierbij dat de maxima in de grondtemperatuur na een stralingsdag gevonden worden
tussen 16 en 24 uur.
De invloed van het licht op de grondtemperatuur
in de meetpotten en in de volle grond is in de
2-kapper sterker dan in het warenhuis. Alle temperaturen in de 2-kapper vertonen een grotere
stijging dan die in het warenhuis, in overeenstemming met de met solarimeters gemeten hogere lichtintensiteit in de 2-kapper. Het verschil in lichtintensiteit is voor heldere dagen in deze periode
(dagsom van de instraling 200 tot 300 cal/cm 2
dag, met een lichtniveau in de kassen van respectievelijk 76 % en 65 % van de buitenintensiteit)
een winst van 17 % van de 2-kapper ten opzichte
van het warenhuis.
Wanneer voor dezelfde dagen de maxima van de
8-uurgemiddelden van de grondtemperatuur op
15 cm diepte in de meetpotten worden gesommeerd
(zie figuur 5 ) , dan geven de sommen (1118, respectievelijk 960) een winst van 16 % van de 2kapper ten opzichte van het warenhuis te zien.
Conclusies
Zowel uit de metingen met solarimeters als uit de
temperatuurmetingen volgt dat de hoge kas met
grote kapbreedte meer licht vangt dan een houten
warenhuis met kleine kapbreedte.
Het resultaat is een grotere lichtintensiteit en een
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hogere oppervlaktetemperatuur (eventueel grondtemperatuur) in de 2-kapper overdag. Dit leidt
weer tot een verschil in de verdeling van de ruimtetemperatuur en in niveau van de ruimtetemperatuur
op verschillende hoogten boven de grond, althans
op zonnige dagen. De gelijkmatigste ruimtetemperatuur wordt in de hoogste kas gevonden, terwijl
de minima en maxima in de 2-kapper hoger boven
het grondoppervlak liggen.
Grondsoort in de kas en plaats van de kas bepalen
mede het klimaat in de kas.
Samenvatting
Gedurende een meetcampagne die van november
1958 tot april 1959 duurde, zijn licht- en temperatuurmetingen in kassen van dezelfde grootte, maar
van verschillend type uitgevoerd.
In een hoge kas van gegalvaniseerd ijzer met brede
overspanning zijn hogere lichtintensiteiten, hogere

oppervlaktetemperaturen overdag, hogere grondtemperaturen en een grotere gelijkmatigheid van
de ruimtetemperatuur gevonden dan in een houten
Venlo-warenhuis. Deze verschillen komen op zonnige dagen het sterkst tot uitdrukking.

Summary
Temperature and
different types

ight in unheated glasshouses of

During a campaign which lasted from November 1958
till April 1959, light and temperature measurements
were carried out in glasshouses of the same size, but
of different types.
Higher light intensities, higher surface temperatures
during the day-time, higher soil temperatures and a
more even room temperature were found in a high
wide-span galvanized iron glasshouse than in a wooden
glasshouse of the Venlo type. These differences stand
out most clearly on sunny days.
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Ir. K. J. de Vries, Instituut voor Tuinbouwtechniek

Moderne kassen bij de vroege stooktomatenteelt

Voor de monocultuur van stooktomaten verdient
- onder alle economische omstandigheden - een
,moderne kas' de voorkeur boven het Venlo-warenhuis. Weliswaar zijn de jaarkosten van een moderne kas hoger dan van een Venlo-warenhuis, maar
dank zij de hogere kg-opbrengst, de vervroeging
van de oogst en de betere kwaliteit, geeft de moderne kas een aanmerkelijk grotere geldelijke opbrengst. Theoretische beschouwingen en praktijkproeven geven een informatie over de te verkrijgen
meeropbrengst in moderne kassen.

2. Exploitatiekosten per m2

1. Kastype

Bij de berekening van de jaarkosten is uitgegaan
van een gelijke economische gebruiksduur. Het afschrijvingspercentage is gesteld op 3 , 5 % . Op
grond van de kleinere kans op economische veroudering zou het afschrijvingspercentage van de
moderne kas lager gesteld mogen worden dan voor
het Venlo-warenhuis.
De restwaarde, die in werkelijkheid bij de moderne
kas groter is dan voor het Venlo-warenhuis, is verwaarloosd.
De rente is berekend op 4 % van het gemiddeld
geïnvesteerd vermogen, exclusief het vermogen,
benodigd voor revisie van het dek van het Venlowarenhuis. Als bouwprijs voor de moderne kas en
het Venlo-warenhuis is aangehouden respectievelijk
f 3 1 - en f 1 7 - per m 2 teeltoppervlak. Opgemerkt
wordt, dat bij een oppervlakte van 1000 m 2 de mo-

Onder een 'moderne kas' (foto 1) wordt in dit
artikel verstaan een kas met een kapbreedte van
minstens 6,40 m, een dakhelling van 30°, stalen
onderbouw en thermisch verzinkte stalen goten,
gordingen en roeden. De kas is gedekt met éénruiters van het formaat 75/160 cm en heeft behalve een doorlopende tweezijdige nokluchting
luchtramen in de zijgevels. De goothoogte bedraagt
2,40 m. Deze moderne kas wordt vergeleken met
een zogenaamd verbeterd Venlo-warenhuis (foto
2) met de volgende kenmerken: kapbreedte 3,20 m,
dakhelling 21°, stalen onderbouw, goothoogte
2,20 m. In de sponningen van de houten roeden
zijn éénruiters geschoven. Eén ruit per acht éénruiters is een luchtraam. In de zijgevels bevinden
zich eveneens luchtramen. De goot is verzinkt.

Moderne kas
Afschrijving
Rente
Onderhoud
Verzekering

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Venlo-warenhuis

1,09
0,62
0,10
0,04

ƒ 1,85

ƒ 1,17
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Op grond van de gemiddelde globale stralingsenergie mag verwacht worden dat elke 3 % meer
licht in de kas bij stooktomaten een vervroeging
van de oogst met één dag kan opleveren [1]. Een
nieuw Venlo-warenhuis laat ± 14 % meer licht
door dan een Westlands warenhuis [2]. Volgens de
theorie kan dit ruim 4 dagen oogstvervroeging
geven. Een moderne kas laat ± 10 % meer licht
door dan een Venlo-warenhuis [3]. Dit betekent
ruim 3 dagen oogstvervroeging. Ten opzichte van
het Westlandse warenhuis kan de moderne kas dus
een vervroeging van de gehele oogst geven van
ruim zeven dagen. Omdat het prijsverloop van
vroege stooktomaten een nagenoeg rechtlijnig

dalend beeld vertoont kan de invloed van meer
licht in geld worden uitgedrukt. Uit de veilingprijzen voor A-tomaten op de veiling Berkel over
acht jaar blijkt na lineaire vereffening, dat de gemiddelde prijsdaling per dag van stooktomaten
3,7 et per kg bedraagt [4].
Bij een oogst van 10 kg stooktomaten tot 15 juli in
een Venlo-warenhuis zal de moderne kas alleen al
door de oogstvervroeging van 3 dagen een meeropbrengst van 10 X 3 X 3,7 = ƒ 1,10/m 2 kunnen
geven. Daarnaast is echter de kg-opbrengst groter
en de kwaliteit beter, voornamelijk in de tweede
helft van het oogstseizoen. Dit wordt niet alleen
veroorzaakt door de grotere hoeveelheid licht en
de hogere grondtemperatuur, maar ook door het
betere luchtklimaat in de moderne kas. Tengevolge
van de sterkere luchtbeweging kan de relatieve
luchtvochtigheid in de moderne kas op een lager
niveau worden gehouden. Dit bevordert een betere
zetting, vooral bij een hoog opgaand gewas.
Dank zij de medewerking van enige tuinders beschikken we over enkele opbrengstgegevens van
stooktomaten uit verschillende kastypen op hetzelfde bedrijf.

Foto 1. Moderne kas

Foto 2. Venlo-warenhuis

derne kas in het najaar van 1959 reeds gebouwd
werd voor ongeveer f 28,-/m 2 .
Bij massa-produktie zal de prijs in de toekomst
nog verder kunnen dalen. Het op deze wijze berekende verschil in jaarkosten van f 0,68/m 2 ten
nadele van de moderne kas is dan ook aan de hoge
kant.
3. Theoretische benadering voor vervroeging
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Meeropbrengst Vervroeging
per m2

Bedrijf A 1957
Bedrijf B1958
Bedrijf C 1959

ƒ 6,301
ƒ 5,601
ƒ 3,10

7 dagen
0 dagen
3 dagen

Hogerekgopbrengst

25 %
37,5 %
33 %

Middenprijs
Westlandse
warenhuizen

Middenprijsvan
de hogereopbrengst per kg

ƒ 1,35
ƒ 1,44

ƒ 1,—
ƒ 1,75
ƒ 0,41

ƒ 1,18

tot 15juli

4. Praktijkresultaten
Voor de meeropbrengsten vande moderne kassen
in vergelijking met Westlandse warenhuizen zie
tabel.
Bij bedrijf B hebben de opbrengstverschillen betrekking op de vergelijking van een moderne kas
met een combinatie vanWestlandse warenhuizen,
Venlo-warenhuizen en stalen kasvan3,20 m.
Door verschil in omstandigheden moeten de uitkomsten op bedrijf A (alleenstaande trekkas op
nieuwe grond) en op bedrijf B (modern kascomplex op nieuwe grond) voorzichtig geïnterpreteerd

worden. Deopbrengstverschillen op bedrijf C mogen weltoegeschreven worden aanverschil in kastype. De kweker staat bekend als zeer vakbekwaam.
Op ditbedrijf isdeopbrengst van een modern kascomplex van2460 m 2vergeleken met de opbrengst
van 2000 m 2 serres (gebruikt als trekkas) en
8020 m 2 Westlandse warenhuizen. Het moderne
kascomplex is gebouwd op grond waar voordien
Westlandse warenhuizen hebben gestaan.
De tomaten zijn op dezelfde datum gezaaid. Inde
warenhuizen is geplant van 1 tot 5 februari, de
moderne kas is ruim 14 dagen later beplant. De

Foto 3.Stalen kasmetkapbreedte van3,20 m

Foto 4. Een moderne onverwarmde kas ontdooit bij helder
weer overdag

-\\\^

•i 'i

•

X

. *.

f r — V -. ' .;,"-. -, •
j j_.T.l_ , j

i
• : ' .
Ito!*!***-! "
' :
•: * i
tfjwH|t%i£i»ii»
i ...j.. - . . . - • H B B 9 I H E W E & *V**.'*.-+"ïüiif'JtijiT.tflirtii

•*V-/ ••'•> .*„ ' 7 * --^V^*'

28

18 000

•?*&>*•..

16 000

•j

s

'

'

: .

• " ' - ' • '

•.;.; -. , '-:Js::.pS••'.

600
Gr/n2

"

.' "' ' '"'

14 000
'

•

'

•

'

\

/

' • '

12 000
400

10 000
•

•

'

'

8 000
6 000
200
4 000
2 000

-

-

.

•

'

100

/

J

0
S/4 11/4 18/4 2/5 16/5 30/5 13/6 27/6 11/7 25/7 8/8 22/8

10/4 13/4 15/4 17/4

20/4 22/4 24/4

>- data 1959

27/4 29/4
>- data 1959

Westl. warenhuizen, plantdatum 1—5 febr.
moderne kas

Grafiek 1. Cumulatief plukschema van stooktomaten van
10/4 tot 22/8 '59 in glasopstanden op bedrijf C

verwarming in de moderne kas is iets zwaarder
dan in de warenhuizen. De aangehouden temperatuurniveaus verschillen echter weinig.
4.1. De opbrengstverschillen op bedrijf C
Opbrengst moderne kas 18 kg/m 2 f 19,-/m 2 .
Opbrengst overige glasopstanden 13,5 kg/m 2
f 15,90/m 2 .
Meeropbrengst moderne kas 4,5 kg/m 2 f 3,10/m 2 .
De opbrengst in guldens per m 2 is voor de moderne
kas in werkelijkheid nog hoger, omdat het kwaliteitsaspect niet in beschouwing kon worden genomen. De tomaten uit deze kas zijn tegen dezelfde
dagelijkse kg-prijs berekend als die uit de Westlandse warenhuizen. Enkele steekproeven tonen
aan dat de betere kwaliteit van de tomaten geplukt
na 10 juli in de moderne kas reeds een meeropbrengst per m 2 veroorzaakt van meer dan
f 0,70/m 2 .

— — — moderne kas, plantdatum 18—19 febr.

Grafiek 2. Cumulatief plukschema van stooktomaten voor
de periode van 10/4 tot 30/4

Uit grafiek 1 blijkt, dat er een vervroeging van
3 dagen is verkregen. De gemiddelde prijsdaling
in 1959 op dit bedrijf was f 0,037 et. Tot 15 juli
werd er in de warenhuizen 11,3 kg/m 2 geoogst.
Door vervroeging werd een meeropbrengst van
11,3 X 3 X f 0,037 = f 1,25/m 2 verkregen. De
hogere kg-opbrengst van 33 % gaf een meeropbrengst van f 3,10 — f 1,25 = f 1,85.
Mede ten gevolge van het late uitplanten in de moderne kas bracht de extra opbrengst dit jaar slechts
een prijs op van f 0,41 per kg. Dat het late uitplanten, ondanks de mistperiode van 5 tot 22 februari, een nadeel voor de moderne kas betekent,
illustreert grafiek 2. De eerste tomaten werden in
de moderne kas 10 dagen later geplukt. In een
week tijds had de moderne kas de overige glasopstanden echter reeds ingehaald wat de kg-opbrengst betreft. Wanneer gelijktijdig was uitgeplant, zou waarschijnlijk de dan verkregen vervroe-
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ging de theoretisch mogelijke vervroeging zeer
dicht hebben benaderd, met behoud van dezelfde
meeropbrengst in kg.
Voorts blijkt het heel goed mogelijk dat er in de
moderne kas een 25 % grotere kg-opbrengst verkregen wordt dan in Westlandse warenhuizen.
Op grond van de lichtverschillen en het betere
luchtklimaat is het reëel om aan te nemen dat de
moderne kas ten opzichte van het Venlo-warenhuis een meeropbrengst in kg kan geven van 15 %
à f 0,50 per kg, en een vervroeging van drie dagen.
Het kwaliteitsaspect buiten beschouwing gelaten
volgt hieruit dat de moderne kas op het gemiddelde
bedrijf, waar ± 10 kg tomaten per m 2 worden geoogst, een meeropbrengst van ongeveer f 1,85/m 2
kan geven in vergelijking met het Venlo-warenhuis.
5. Bedrijfseconomische

gevolgen

De totale produktiekosten bij teelt in moderne kassen zijn f 0,68/ m 2 hoger dan in het Venlo-warenhuis. De meeropbrengst per m 2 kan echter groter
zijn dan f 1,85.
Het netto-overschot per m2 grondoppervlakte in de
moderne kas is dan minstens f 1,17 groter. Het is
nog niet bekend of het brandstofverbruik van de
moderne kas hoger of lager is dan van het Venlowarenhuis. Bij een helder voorjaar is een brandstofbesparing in de moderne kas mogelijk (foto 4 ) .
Het netto-overschot per arbeidsuur is in de moderne kas eveneens 30 % groter dan in het Venlowarenhuis, omdat de moderne kas eerder minder
dan meer arbeid vraagt.
De produktie in de moderne kas is bovendien rationeler. Dit betekent dat de verhouding tussen
opbrengst en kosten van de teelt van vroege stooktomaten in de moderne kas gunstiger is. Bij kleiner
wordende winstmogelijkheden zal de produktie in
Venlo-warenhuizen eerder verliesgevend worden
dan in de moderne kas.

6. Financiering
De zwaarste eis die aan de moderne kas kan worden gesteld, is dat het netto-overschot per f 1 0 0 geïnvesteerd vermogen niet kleiner mag zijn dan
bij het Venlo-warenhuis. De kweker met financieringsmoeilijkheden kijkt bij voorkeur naar de
winstmogelijkheid op korte termijn. Het grotere
aantal m 2 dat hij voor hetzelfde bedrag onder glas
kan brengen, kan wel eens meer winst opleveren
dan de kleinere oppervlakte moderne kas, ook al
is in dit laatste geval het netto-overschot per m 2
groter.
In de volgende berekening wordt aangetoond, dat
het geen zin heeft om met een beroep op de financiering de keus te laten vallen op het Venlo-warenhuis met stalen onderbouw.
Voorbeeld
Voor f 121 500 kan men bouwen: 3000 m 2 Venlowarenhuis of 2150 m 2 moderne kas. Bij de bouw
van Venlo-warenhuizen is per m 2 een vermogen
nodig van f 4 0 - , voor een moderne kas moet men
de beschikking hebben over een vermogen van
f 5 6 , - / m 2 (zie tabel blz. 254).
Het vermogensbeslag per m 2 glasopstand is afhankelijk van de bedrijfsgrootte in m 2 . De investeringskosten van de verwarmingsinstallatie en de glasopstand per m 2 worden namelijk beïnvloed door
de bedrijfsgrootte.
In het voorbeeld zou het benodigde vermogen voor
de moderne kas met f 6 - verlaagd kunnen worden
door aanschaf van een nootjesketel, zonder dat de
jaarlijkse verwarmingskosten belangrijk veranderen.
De hier berekende verhouding tussen de vermogensbehoefte voor Venlo-warenhuis en moderne
kas van 5 :7 is voor andere bedrijfsgrootten nagenoeg dezelfde of nog iets kleiner.
Als de winstverwachting in het Venlo-warenhuis
wordt gesteld op f 3,-/m 2 , - de gemiddelde winst
over de afgelopen 5 jaar - moet in de moderne kas
f 9000 : 2150 = f 4,19 winst per m 2 kunnen worden verkregen, wil de totale winst dezelfde zijn.
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Benodigd vermogen per m 2 voor
3000 m2 Venlo-warenhuis

2150 m2 moderne kas

Glasopstand
Pijpen in de kas
Automatische oliestookinstallatie
(inclusief ketelhuis)
Bedrijfskapitaal
Overige duurzame produktiemiddelen zoals
beregenings- en gietinstallatie

ƒ 17,—
ƒ 5,50
ƒ12 —

ƒ31,—
ƒ 5,50
ƒ14,-

Totaal

(60000 kcal à ƒ 0,06)

(43 000 kcal à ƒ 0,07)

4 -

ƒ 4 -

ƒ 2,-

ƒ 2—

ƒ 40,50

ƒ56,50

ƒ

De moderne kas moet dan £4,19 - f 3 , — | - f 0,68
= f 1,87/m 2 meer opbrengen dan het Venlo-warenhuis, als de overige produktiekosten gelijk zijn.
Het bedrag van f 1,87/m 2 stemt vrijwel overeen
met de redelijk te verwachten meeropbrengst van
de moderne kas. Bij lagere winst voor het Venlowarenhuis dan hier is aangenomen, wordt het nettooverschot per f 1 0 0 - geïnvesteerd vermogen voor
de moderne kas groter dan voor het Venlo-warenhuis.
Het netto-overschot per f 100,- geïnvesteerd vermogen bij de teelt van vroege stooktomaten in een
moderne kas en in een Venlo-warenhuis is ongeveer gelijk. Het verdient dan ook geen aanbeveling
dat tuinders met financieringsmoeilijkheden Venlowarenhuizen met stalen onderbouw aanschaffen,
als ze van plan zijn stooktomaten te gaan telen.
Het netto-overschot is dan niet groter dan met een
moderne kas van kleinere oppervlakte. Zij kunnen beter een verzinkt stalen kas - foto 3 - met
een kapbreedte van 3,20 m - 4,80 m aanschaffen.
De investeringskosten van dit kastype bedragen op
het ogenblik ruim f 20,-/m 2 . Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen of in dit kastype de winst per
f 100,- geïnvesteerd vermogen inderdaad veel
groter is dan in een ander kastype.

Samenvatting
Aan de hand van theoretische beschouwingen en
enkele praktijkresultaten wordt berekend, dat de
monocultuur van stooktomaten in een moderne kas
door vervroeging en grotere kg-opbrengst f 1,85
per m 2 meer kan opbrengen dan in een Venlowarenhuis. De kwaliteitsverbetering is hierbij niet
inbegrepen.
Door deze grotere geldelijke meeropbrengst kunnen stooktomaten in de moderne verzinkt stalen
kas tegen een gunstiger opbrengst-kostenverhouding worden geteeld:
het netto-overschot per m 2 is groter;
het netto-overschot per arbeidsuur is eveneens
groter;
het netto-overschot per f 100,- geïnvesteerd vermogen is niet of nauwelijks kleiner dan in het
Venlo-warenhuis.

Discussie
Vraag: Op welke wijze zijn Westlandse en Venlowarenhuizen te moderniseren?
Antwoord: Vervangen van het houten dek door verzinkt stalen dek en vaste beglazing met langere éénruiters is een verbetering. De kosten van de moderni-
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sering zijn lager naarmate de opbrengstwaarde van het
oude dek of de éénruiters groter is.
Vraag: Hoe ligt de situatie bij de teelt van komkommers in de moderne kas?
Antwoord: Over de invloed van het kastype op de opbrengst van stookkomkommers is nog weinig bekend.
In Denemarken worden zeer goede opbrengsten verkregen van komkommers in moderne kassen.
Vraag: Is de moderne kas voor de bloementeelt verantwoord?
Antwoord: De moderne kas wordt vrij veel voor de
bloementeelt gebruikt. Omdat de exploitatiekosten van
de kas een kleiner percentage van de totale produktiekosten uitmaken, is een moderne kas in de bloementeelt eerder verantwoord dan in de groenteteelt.
De gordingen (U-profiel met open zijde naar het glas)
van stalen kassen zijn te gebruiken als afvoergootjes
voor condenswater.
Vraag: Wordt bij afnemende winst het voordeel van
vervroeging niet kleiner?
Antwoord: Neen, want niet de hoogte, maar de helling
van de prijslijn bepaalt het bedrag van 3,7 et per kgper
dag vervroeging. De concurrentiepositie van stooktomaten doet verwachten dat de helling eerder groter dan
kleiner wordt, omdat door opkomende concurrentie
het prijsniveau na 1 juni sterker zal dalen dan vóór
1 juni.
Vraag:Is er rekening gehouden met de ouderdom van
het glas?
Antwoord: De lichtmetingen van mej. Los hebben betrekking op nieuw glas van dezelfde partij. In de teeltproeven is dit niet het geval.

Summary
The cultivation of early tomatoes in modern
heated glasshouses

According to theoretical considerations and some practical results, it is calculated that, as a result of forcing
and a greater kg yield, the monoculture of hothouse
tomatoes in a modern glasshouse will realize D.fl. 1,85
per m- more than in a Venlo dutch-light house.
Quality improvement isnot included in this calculation.
Owing to these higher returns, hothouse tomatoes can
be grown in zincplated Swedish-steel glasshouses with a
more favourable costs/returns ratio:
the nett surplus per m2 is greater;
the nett surplus per labour hour is also greater;
the nett surplus per D.fl. 100- invested capital, is not
less than in Venlo dutch-lighthouses.

Literatuur
1. De Vries, K. I.: De mogelijkheid tot vervroeging
van de stooktomatenoogst in moderne kassen. Landbouwk. Tijdsch. mei 1959, nr. 9: 273.
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Ir. J. de Zeeuw

Enige grondslagen van de nachtvorstwering

Regelmatig duiken berichten op over nieuwe methoden van nachtvorstwering. De meeste hiervan
raken echter weer snel in het vergeetboek.
In de loop der jaren is gebleken, dat slechts de volgende methoden redelijk betrouwbaar zijn, hoewel
zij nog niet alle voor een algemene toepassing in
aanmerking komen: sproeien, het gebruik van windmachines en het gebruik van kacheltjes. De mogelijkheden van de laatste twee methoden zijn sterk
afhankelijk van de klimatologische omstandigheden,
en wel voornamelijk van de inversiesteilheid (stijging van de temperatuur met de hoogte in een inversielaag;zie Mededeling 38 I.T.T.). Voor sproeien
is de klimatologische begrenzing veel minder nauw;
hierbij is meestal de maximaal te geven hoeveelheid
water de beperkende factor.
Hierna wordt zeer beknopt besproken waarom onder de Nederlandse klimaatsomstandigheden windmachines niet in aanmerking komen, kacheltjes
slechts onder bepaalde voorwaarden, terwijl sproeien
vrijwel steeds mogelijk is. Voor een beschouwing
over windmachines en kacheltjes ismen aangewezen
op Amerikaanse gegevens. Deze zijn gelukkig zeer
uitgebreid en volledig beschikbaar, en kunnen behoudens de kostenfactor ook voor Nederlandse omstandigheden worden gebruikt.
Windmachines
Een windmachine is in principe een grote luchtschroef met aandrijving. Het geheel is op een toren

geplaatst en kan om een verticale as ronddraaien
(fig. 5 ) . De torens zijn meestal ca. 10 meter hoog.
Van deze hoogte wordt lucht aangezogen en schuin
naar beneden gestuwd. Om bij de grond een gunstig
effect te krijgen, moet de aangezogen lucht zoveel
hoger in temperatuur zijn, dat het mengsel van warme en koude lucht bij het grondoppervlak een temperatuur krijgt die boven de gevarengrens ligt. Het
temperatuurverschil tussen de aangezogen lucht van
10 m hoogte en de lucht bij het grondoppervlak (de
steilheid van de inversie) speelt hier een overwegende rol.
In figuur 1 zijn enige metingen aan een dubbele
windmachine (2 x 75 pk) weergegeven. In de
linker tekening is het temperatuurverschil tussen
grondvlaken lOmhoogte (inversie) 7,3°F (4,1 C C).
De oppervlakte, waarop een temperatuurverhoging
van 3, 2 of 1°F verkregen wordt, bedraagt respectievelijk 1,1, 2,8 en 5,6 ha. In de rechter tekening
is de inversie veel minder steil (3,5°F = 1,9°C).
Nu blijkt dat slechts over een oppervlak van 1,2 ha
de temperatuur 1°F kan worden verhoogd. De invloed van de inversiesteilheid is hiermede duidelijk
aangetoond. Rekening houdend met het feit dat de
temperatuurverhogingen in dit voorbeeld in graden
Fahrenheit zijn uitgedrukt, blijkt de temperatuurwinst zelfs bij een steile inversie nog niet mee te
vallen.
Steile inversies komen in Nederland zelden voor,
zodat hier van het gebruik van windmachines weinig verwacht moet worden.
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Kacheltjes
Deze dragen hun warmte op de planten over door
straling (directe warmte-overdracht) en door convectie (indirect).
De door een kacheltje verwarmde lucht zal gaan
opstijgen. Deze stijging gaat door tot de lucht in een
omgeving met dezelfde temperatuur komt. De inversiesteilheid speelt ook hier dus een grote rol. De
figuren 2 en 3 gevenhiervaneenvoorbeeld. Figuur 2
geeft de temperatuurverhoging bij een inversie van
7,8°C tussen 1 en 18 meter hoogte, terwijl figuur 3
een indruk geeft van de temperatuurverhoging bij
een inversie van 4,2°C. Het verschil in stijghoogte
is duidelijk te zien. Bij een steile inversie is het temperatuurverhogende effect bij de bomen dus veel
groter (vergelijk de rechter gedeelten van de figuren). In tegenstelling tot deze convectieve warmteoverdracht is de straling onafhankelijk van de inversie. Kacheltjes met een hoge stralingsafgifte zullen dus meer voor een algemene toepassing in aanmerking komen.
Figuur 4 geeft het resultaat van een aantal metingen
bij verschillende typen kacheltjes. De meetlijnen van

de cokeskacheltjes zijn zeer instructief. Hiervan zijn
twee lijnen weergegeven, namelijk één voor een
cokeskacheltje met en één voor een kacheltje zonder
stralingsscherm. Bij de kachel met stralingsscherm,
waarbij de warmteoverdracht overwegend plaats
vindt door convectie, blijkt het temperatuurverhogend effect zeer sterk afhankelijk te zijn van de inversiesteilheid (onderste lijn van de grafiek). Wanneer het stralingsscherm wordt verwijderd, is het
temperatuurverhogend effect veel groter. Het verschil is sprekender, naarmate de inversiesteilheid
afneemt (bovenste lijn). In West-Europa wordt
door sommigen nogal propaganda gemaakt voor een
type kacheltje, dat veel overeenkomst vertoont met
de in de grafiek aangegeven Fugit. Zoals blijkt zijn
de resultaten hiermede maar matig. Het stralingspercentage bedraagt ongeveer de helft van dat van
cokeskacheltjes.
Wat is nu te bereiken onder Nederlandse klimaatsomstandigheden tijdens nachtvorsten?
In Nederland is de inversie tussen aardoppervlak en
100 m hoogte gemiddeld zeker niet groter dan 5°C.
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2 en 3. Invloed van inversie op het temperatuurverhogend effect van kachels

In de luchtlaag van 0 tot 20 m dikte dus niet meer
dan 1 à H°C. Slechts bij wijze van uitzondering
zullen nachtvorsten optreden met een steilere inversie.
Wanneer bij een nachtelijk minimum van - 3 ° C de
lucht in de omgeving van de planten niet beneden
- 1 C C mag dalen, moet een temperatuurverhoging
van 2°C = 3,6° F bewerkstelligd worden. Zoals uit
fig. 1 blijkt is dit met een windmachine voor een
verantwoorde oppervlakte onmogelijk.
De mogelijkheden van kacheltjes blijken uit fig. 4
Voor een tebehandelen oppervlak van 0,4 ha (waarop de grafiek betrekking heeft) kan bij de aangenomen inversiesteilheid een temperatuurverhoging
van 3°F = 1,7°Cverwacht worden. Voor een groter
oppervlak (een aantal hectaren aaneengesloten verwarmd) zal dit effect ongeveer tweemaal zo groot
zijn. Naar de randen van het perceel neemt namelijk
de temperatuur af door aanvoer van koude lucht.
Bovenstaande cijfers gelden voor kacheltjes met een
grote straling. Voor een oliebrander in de vorm van
een bus kan voor het centrum van het perceel niet
meer dan 2°F = 1,1°C temperatuurstijging worden
verwacht.

Sproeien
In Nederland is sproeien nog altijd het meest toegepaste middel tegen nachtvorst. Hierbij wordt
warmte aan de plant toegevoerd in de vorm van
stollingsenergie van het opvallende water. Het is
dus evenals straling een vorm van directe energieoverdracht.
Opdat de planttemperatuur niet onder 0°C daalt,
moet de zich vormende ijslaag altijd bedekt zijn met
een laagje water. Hierdoor is het klimaat om de
plantedelen anders dan bij een niet beregende plant:
het plantoppervlak isnu altijd nul graden en de lucht
er vlak omheen heeft een relatieve vochtigheid
(r.v.) van 100%.
Op enige afstand van de plant zal de temperatuur
lager zijn, terwijl de r.v. meestal ook lager dan
100% is. Hierdoor zal de afkoeling anders (en ook
groter) zijn dan wanneer niet beregend was x .
Het is gebleken, dat zelfs bij zeer geringe wind de

1
Voor een uitvoerige behandeling van een methode ter
berekening van de afkoeling tijdens sproeien, wordt verwezen naar de Meded. Dir. Tuinb. 18, 1: 21.

35

Temperatuurverhogend effect in °F
6-

Juntbo con6
7"Exchange

CokeskoeheU

4-

1Fuglt per 2bomen
•1 Fugit per 3bomen

4. Invloed van de inversiesteilheid op het temperatuurverhogend effectvan
kachels. De lijnen geven
het gemiddelde temperatuurverhogend effect inhet
midden van een vierkant,
dat wordt gevormd door
vier bomen

Hy-Lo230A,/
Riverside Jr.Louvre

Cokeskochet met
stralingsdfscherming'

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Inversiesteilheid in CF(temperatuurstijging in de laag tussen 1,5 en 20 m boven de grond)

convectieve afkoeling van dezelfde grootte-orde is
als de netto-uitstraling. Dit wordt veroorzaakt door
het grote temperatuurverschil met de omgeving.
Ook de verdampingsafkoeling moet niet onderschat
worden. Deze grote warmte-afgifte is ook de oorzaak dat het waterlaagje snel stolt, waarna de temperatuur zeer snel daalt.
Het tijdstip waarop met sproeien gestopt moet worden, is eveneens van groot belang. Stel dat aan het
eind van een vorstnacht de luchttemperatuur weer
tot nul graden isopgelopen, maar dat de r.v. 80% is.
De luchtlaag om de plant heeft een r.v. van 100%;
er zal dus waterdamptransport plaats hebben van de
plant naar de omgeving. Dit transport gaat zolang
door tot de dampspanning om het blad gelijk is aan
die van de omgeving. Daar de nu om de plant komende lucht niet geheel verzadigd is met waterdamp, zalhet gevormde ijs gaan verdampen tot weer

een evenwichtstoestand is bereikt. De voor deze verdamping benodigde warmte wordt gedeeltelijk aan
de plant onttrokken. Wanneer men tevroeg ophoudt
met sproeien, kan het dan ook gebeuren dat bij een
luchttemperatuur van 0°C de temperatuur in de
plant toch nog tot ca. - l i c C daalt. Het is daarom
het veiligst als doorgegaan wordt met sproeien tot
het gevormde ijs begint te druipen.
Conclusie
Wanneer men in Nederland nachtvorst wil weren,
zal men in de eerste plaats aan sproeien moeten
denken. Is dit niet toe te passen, dan kan verwarming in aanmerking komen. Er dient echter rekening mede te worden gehouden dat het gewenste
effect alleen bereikt wordt, indien het grootste deel
van de warmte door straling op de plant wordt overgebracht.
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Samenvatting
Voor nachtvorstwering komen in aanmerking: windmachines, kacheltjes en besproeiing.
Met behulp van enige meetgegevens wordt aangetoond dat windmachines voor Nederland niet in aanmerking kunnen komen, omdat de klimatologische
omstandigheden te ongunstig zijn. Dit is voornamelijk het gevolg van de geringe inversie.
Kacheltjes kunnen voldoen, indien zij hun warmte
grotendeels als straling afgeven. Gewone bakbranders voldoen niet.
Door sproeien wordt het klimaat om de plant ingrijpend gewijzigd, waardoor convectieve en verdampingsafkoeling een rol gaan spelen naast de uitstraling. Met het oog op de verdampingsafkoeling
moet het tijdstip, waarop deberegening gestopt moet
worden, met zorg worden bepaald.
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Summary
Some principles of night frost control
Crop damage through night frost can be prevented by
means of wind machines, small stoves and sprinkling.
Figures show that in the Netherlands wind machines
need not be considered, asthe climatological conditions
prevent their useful application. This is mainly due to
the negligible inversion.
Small stoves may suffice, provided they give off heat
by radiation. Ordinary type burners are insufficient.
Sprinkling results in a complete change of climate
round the plant. Cooling through convection and evaporation play a part, as well as radiation. In view of
cooling through evaporation, the moment at which
sprinkling must be stopped, must be determined with
care.
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5. Windmachine
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W. J. Sangers, ec.drs., afd. Tuinbouw-economische Aangelegenheden

Economische aspecten van de nachtvorstwering

Theoretisch levert de nachtvorstwering weinig economische problemen op. In de praktijk echter komt
men voor vrij grote moeilijkheden te staan omdat
veel met taxaties moet worden gewerkt. Een belangrijke vraag is, in welk geval men een nachtvorstbestrijdingsinstallatie moet aanschaffen en in welk
geval niet. Men vindt het antwoord door vergelijking van de schade die men met een installatie kan
voorkomen, met de kosten van de installatie. Indien
men bijvoorbeeld een schade van f 10 000 kan voorkomen met een installatie die in exploitatie over haar
gehele levensduur bij voorbeeld f 7000 kost, is aanschaffing duidelijk verantwoord. Bij grotere schade
is dit vanzelfsprekend nog eerder het geval. In een
goed bedrijf, waar hoge kg-opbrengsten normaal
zijn, en op percelen die gevoelig zijn voor nachtvorst
is de installatie eerder rendabel; ook hoogwaardige
rassen en hogere prijzen in de nachtvorstjaren zijn
factoren van betekenis.
De vermoedelijke grootte van de schade zal uit taxaties moeten worden opgebouwd. Een moeilijk punt
in de kostenberekening van de installatie is de afschrijving. Houden wij ons hier bij het bestrijden van
nachtvorst door beregenen! De technische levensduur van een goede beregeningsinstallatie kan wel
20 jaar zijn. Het is echter juister uit te gaan van de
economische levensduur. Een andere wijze van
nachtvorstbestrijding in de toekomst kan namelijk
de beregeningsinstallatie overbodig maken of in

waarde doen dalen. Voorzichtigheidshalve stellen
we daarom de economische levensduur op 10 jaren,
eventueel op 5 of 15 jaren, afhankelijk van het inzicht van de gebruiker. Er moet ook rekening worden gehouden met de kostenverlaging die optreedt
wanneer een belangrijk deel van de oogst bevriest.
Men zal dan minder behoeven te besteden aan spuiten tegen ziekten, aan plukken en transport, terwijl
in totaal ook minder veilingkosten betaald worden.
Hierdoor wordt de schade in werkelijkheid kleiner,
hetgeen in de vergelijking tot uitdrukking moet worden gebracht. Concrete algemeen geldende cijfers
hierover zijn niet te geven. Een complicatie in de
berekening wordt nog gevormd door het gebruik van
de installatie bij droogtebestrijding. Het is beter om
althans hier deze mogelijkheid bij het opzetten van
een berekening eerst buiten beschouwing te laten en
de installatie uitsluitend als middel voor de nachtvorstwering te zien. Is echter de installatie voor de
nachtvorstwering in het betreffende geval op zichzelf reeds rendabel, dan is ze dat zeker bij de mogelijkheid van gecombineerd gebruik mede ter droogtebestrijding!
Een eenvoudige rekensom, waarbij de verschillende
getallen moeten worden getaxeerd, maakt een vergelijking tussen schade en kosten mogelijk. De fruitteler is daarbij de man die deze schattingen voor
zijn individuele percelen in zijn specifieke omstan-
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digheden moet verrichten! Stel voor een bepaald
geval:
De opbrengst van het perceel is normaal 20 000 kg.
Neem bijv. aan dat eenmaal in 10 jaar een vorstschade van 15000 kg à f 0,70 op kan treden. Vanzelfsprekend zijn ook vele andere veronderstellingen
mogelijk! Dit geeft een bruto-inkomstenderving van
f 10 500. Door deze derving van de oogst wordt
echter ook een besparing verkregen van naar schatting 4 cent per kg fruit, is 15 000 X f 0,04 is f 600.
Aan veilingkosten wordt bespaard 5% of f 525. De
inkomstenderving bedraagt dan in totaal nog
f 9375. Een installatie met totale exploitatiekosten
tijdens haar levensduur van f 8000 zou in dit geval
dus verantwoord zijn. Aan de hand van dergelijke
globale cijfers, welke iedere fruitteler voor zijn
speciale geval zal moeten schatten, kunnen de nodige vergelijkingen worden opgesteld.
Het bovenstaande is een wel zeerkorte samenvatting
van een artikel in de 'Economische Mededelingen
voor Onderwijs en Voorlichting in de Tuinbouw',
januari 1958, blz. 17 e.v.

Summary
Economic aspects of night-frost prevention

Before buying a sprinkling installation the purchase
cost should be compared with the amount of damage
which will be prevented by this installation.
The amount of the damage will have to be estimated.
As regards the purchase costs of the installation, attention is paid to depreciation, reduction in expenses if
the main part of the crop is frozen, and the combined
use of the installation in night-frost prevention and
periods of drought.
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Beregenen en stoken van turf als middelen tot
wering van schade door nachtvorst

Beregening
Naast verschillende maatregelen ter vermindering
van de kans op nachtvorst, komt als praktische methode voor wering van nachtvorstschade onder andere het beregenen in aanmerking.
Wil men deze methode echter met succes toepassen,
dan zal aan verscheidene voorwaarden moeten worden voldaan.
Water. Het benodigde water wordt, indien mogelijk, verkregen uit een sloot of beek. Als geen open
water beschikbaar is, zal een bron moeten worden
geboord. Hieraan zijn dikwijls vrij hoge kosten verbonden, terwijl dan de kwaliteit van het water slecht
is door een hoog zoutgehalte (Zeeland en andere
streken in het westen van ons land) en door een te
hoog ijzergehalte (rivierkleigebied en diverse zandgronden).
Bij beregening in nachtvorstperioden heeft men nog
nooit schade waargenomen van te veel ijzer; bij gebruik van dezelfde installatie tegen droogte is in dit
opzicht echter vooral bij fruit na de bloei grote voorzichtigheid geboden. Wellicht is het toelaatbare gehalte aan ijzer maximaal 3 milligram per liter.
Ter voorkoming van schade bij een temperatuurdaling tot ca. - 5 ° C dient men het gewas regelmatig
nat te houden met een hoeveelheid neerslag van on-

geveer 3 mm/uur, dat is 30 m 3 /uur per ha. De installatie dient tijdig in bedrijf te worden gesteld, dat
wil zeggen voordat de temperatuur beneden 0°C
daalt. Een betrouwbaar waarschuwingstoestel is
hierbij van grote waarde. De temperatuur moet worden gemeten met een vrij opgestelde thermometer
op de hoogte van het gewas. In fruit isdat ter hoogte
van de onderste takken, die zich op ca. 50 cm boven
de grond bevinden.
Sproeiers. Voor een zo goed mogelijke verdeling
van de neerslag voldoen kleine draaiende sproeiers
het best. Onder de verschillende typen verdienen de
sproeiers met een vrij lange straalpijp de voorkeur.
Deze hebben relatief een groot bereik. In Nederland zijn goede ervaringen opgedaan met plaatsing
van de sproeiers op 24 X 24 m en met spuitmonden
van 0 5 mm. Bij 3 i ato aan de sproeiers is de gemiddelde neerslag ca. 3 mm/uur. De onderlinge afstanden van 24 m houden verband met de pijplengten die algemeen 6 m zijn.
Grotere spuitmonden op grotere onderlinge afstanden hebben plaatselijk minder goed voldaan, ook al
was de gemiddelde neerslag 3 mm/uur. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de grovere druppels, waarmee bij een zelfde hoeveelheid water de trefkans op
bladeren en bloesems kleiner is. De sproeiers moe-
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ten zo hoog worden opgesteld, dat ze over het gewas
heen regenen. In boomgaarden komt hiervoor tussen
de leiding en de sproeier een standpijp die vastgezet
moet worden met een statief, nylon spandraden of
eventueel aan een stevige paal.
De omlooptijd van de sproeiers mag niet meer bedragen dan 1 minuut en de druk op het water moet
bij voorkeur niet lager zijn dan 31 ato aan de
sproeier omdat anders de druppels grover worden en
het water minder doelmatig wordt gebruikt.
Leidingen. Als de installatie ook elders wordt gebruikt, bijvoorbeeld tegen droogte, dan komen alleen verplaatsbare snelkoppelbuizen in aanmerking.
Deze kunnen van dunwandig verzinkt staal zijn, of
van aluminium. Wordt de installatie niet verplaatst,
dan kunnen vaste leidingen worden aangelegd, bijvoorbeeld boven langs de reeds aanwezige palen van
de beplanting (staal) of ondergronds (staal, asbestcement, kunststof). Wat prijs betreft, is de ondergrondse aanleg van polyvinylchloride-leidingen aantrekkelijk. De leidingen worden dan midden tussen
de rijen ingegraven (ter vermijding van wortelbeschadiging) en de sproeiers worden in de bomenrij
aan een paal bevestigd. Tussen ondergrondse leiding
en sproeier komt een stuk buigzame polyethileen
buis. P.v.c.-leidingen moeten vorstvrij liggen of afgetapt worden; voor polyethileenbuizen is dit niet
nodig. De diameter van de leidingen moet in alle
gevallen zijn afgestemd op de benodigde hoeveelheid
water. Dit is noodzakelijk om enerzijds niet in te
dure leidingen te vervallen en anderzijds ter voorkoming van drukverlies.
Pomp. Voor een regeninstallatie zijn alleen centrifugaalpompen geschikt. Het niet-zelfaanzuigende
type verdient vanwege het hogere rendement en de
geringere gevoeligheid voor slootwater de voorkeur
boven een zelfaanzuigende pomp. Een dergelijke
pomp moet vóór de aanvang gevuld worden met
water (voetklep aan het begin van de zuigleiding
noodzakelijk) of zij moet worden aangezogen met
een handpompje.

De benodigde capaciteit van een pomp is gelijk aan
het gezamenlijke waterverbruik van de sproeiers; de
benodigde opvoerhoogte (druk) moet voor elk afzonderlijk worden berekend door optellen van zuighoogte, hoogteverschillen, leidingverliezen en druk
aan de sproeier. In de regel is een opvoerhoogte van
ongeveer 50 mWK (5 atm.) voldoende.
De zuigleiding en de voetklep moeten niet te krap
worden genomen, vooral niet bij bronnen.
Bij aanzuigen uit sloten en dergelijke is een goed en
ruim zuigfilter noodzakelijk; het laatste vooral om
de weerstand te beperken. Een manometer op de
persleiding van de pomp is eveneens van groot belang. Indien men verbrandingsmotoren als krachtbron gebruikt, kan men aan de hand van de druk
het gewenste toerental instellen, terwijl met de manometer ook kan worden gecontroleerd of de installatie goed functioneert.
Aandrijving. Elektrische aandrijving is aan te bevelen vanwege de eenvoud en de bedrijfszekerheid.
In veel gevallen komt een elektromotor echter niet
in aanmerking, doordat elektrische stroom ontbreekt of vanwege de (te) hoge kabelkosten. Vanwege zijn bedrijfszekerheid is de trekker echter een
betrouwbare krachtbron, die in sommige gevallen
voor aandrijving van de pomp kan worden gebruikt.
Door de begrensdheid van het vermogen van de
trekker is deze mogelijkheid echter beperkt. Als de
installatie ook wordt gebruikt voor sproeien tegen
droogte, komt de trekker niet voor aandrijving in
aanmerking, omdat hij in perioden van droogte voor
andere werkzaamheden beschikbaar moet zijn. Is
elektrische aandrijving niet mogelijk en kan ook de
trekker niet ingeschakeld worden, dan zal speciaal
voor de installatie een verbrandingsmotor aangeschaft moeten worden. Bij veel draaiuren zal de
keuze op een dieselmotor vallen; bij gebruik alleen
tijdens nachtvorst (weinig draaiuren) is een benzinemotor voordeliger.
Overlast van water. Het komt wel voor dat beregend
moet worden tegen nachtvorst, terwijl de grond al
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overlast van water heeft. Op slecht ontwaterde gronden zal ditaanleiding kunnen geven tot waterschade;
dit iszeker het geval alsenkele nachten achter elkaar
beregend moet worden. De grond dient daarom goed
ontwaterd te zijn. Dit brengt echter het risico mede
dat er stikstof uitspoelt. In de fruitteelt wordt daarom soms een gedeelte van de stikstof pas na de
nachtvorstperiode gegeven.
Combinatie met water geven tegen droogte. Een
regeninstallatie zou uitsluitend aangeschaft kunnen
worden tot wering van nachtvorstschade, maar dan
komen ook alle kosten ten laste hiervan. Veelal zal
men de installatie ook gebruiken tegen droogte en
wel op een zo groot mogelijke oppervlakte. Op die
manier kan het profijt dat men van een regeninstallatie trekt, heel wat groter zijn dan alleen bij gebruik
tegen nachtvorst. Aanschaf zal dan eerder verantwoord zijn, daar de kosten van afschrijving en rente
ten laste kunnen worden gebracht van nachtvorst èn
droogte.
Aanschaffingskosten van een regeninstallatie. De
aanschaffingskosten per ha kunnen van geval tot geval sterk uiteenlopen. Enkele getallen voor terreinen
van ca. 2 ha met niet al te ongunstige afmetingen
en bij gebruik van snelkoppelbuizen zijn:
1. Bij aanwezigheid van een trekker voor aandrijving van de pomp en van tamelijk gunstig gelegen
open water f 4500-f 5000 per ha.
Dit bedrag kan men ook aanhouden, wanneer een
trekker moet worden gehuurd.
2. Bij een watervoorziening als hierboven maar met
als krachtbron een afzonderlijke benzinemotor
f 5000-f 6000 per ha.
3. Bij gebruik van een bron, als geen open water
aanwezig is,worden de kosten verhoogd met f 600f 1500 per ha.
4. Bij aanschaf van vaste in plaats van verplaatsbare
leidingen kan de prijs f 500 tot f 800 per ha lager
zijn. Weliswaar moeten dan nog aanlegkosten be-

rekend worden, maar bij gebruik van de installatie
vervalt de arbeid voor een aanzienlijk gedeelte.
De aanschaffingskosten zeggen echter niet alles over
de jaarlijkse kosten. De jaarlijkse kosten bestaan
voor een aanzienlijk deel uit afschrijving en rente.
Het heeft weinig invloed op de kosten of men de
installatie per jaar een nacht meer of minder gebruikt. In vergelijking met stoken, dat hoge brandstofkosten meebrengt is deze methode relatief goedkoop op percelen waar vaak nachtvorst optreedt en
eventueel water geven tegen droogte gewenst is.
In hoeveel jaren de installatie moet worden afgeschreven, is moeilijk te bepalen. Als men met de
installatie uitsluitend nachtvorstschade wil weren,
maar de grond schade ondervindt van te veel water,
moet rekening worden gehouden met economische
slijtage. Afschrijven in 10 jaar of minder zal in dit
geval aanbeveling verdienen, hoewel de installatie
technisch veel langer mee kan. Ondervindt de grond
geen nadeel van het water, dan zal een regeninstallatie niet zo gauw verouderen. Ditzelfde geldt in nog
sterkere mate bij gebruik van de installatie tegen
droogte, onder andere omdat de droogtegevoeligheid
van een perceel meestal tamelijk constant is. Afschrijven over een wat langere termijn, bijvoorbeeld
12 à 15jaar, zal dan verantwoord zijn.
Het stokenvanturf
In Noord-Limburg zijn bij de wering van nachtvorstschade goede resultaten verkregen met stoken
van turf in oude vaten. Alle modellen zijn bruikbaar.
Vaten van 200 1 kunnen in tweeën worden gedeeld;
uit die van 100 1wordt alleen de bovenafsluiting
geheel of gedeeltelijk verwijderd. Ongeveer 10 cm
boven de bodem wordt een aantal gaten voor de
luchttoevoer geboord. Onderin wordt wat stro gelegd en hierop komen gemiddeld 15 turven per vat.
Om inregenen te voorkomen worden de vaten overdag op hun kant gelegd met de bodem naar de windzijde. Men kan het stro snel in brand steken met
behulp van een propaanbrander, waarvan de vlam
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door een van de trekgaten wordt gestoken. Na korte
tijd wordt de buitenkant van de vaten zo heet dat
een flinke straling wordt verkregen. Per ha zijn ongeveer 200 vaten nodig van gemiddeld f 2,50 per
stuk. Deze hebben een gebruiksduur van 3 tot 5 jaar.
Per nacht stoken is er voor een bedrag van f 70 tot
f 200 aan turf nodig. In Noord-Limburg kunnen de
turven à 2 i cent per stuk uit de Peel worden betrokken.
Er zijn vervolgens per ha 2 man nodig om turf bij
te vullen. Veiligheidshalve zijn steeds 2 personen
nodig voor de bediening; dit in verband met gevaar
van CO.
Deze methode vraagt weinig investering. Het brandstofverbruik daarentegen is vrij hoog en de bediening vraagt tamelijk veel arbeid. Het stoken van turf
in vaten verdient overweging op intensieve cultures
als geen water voor beregening aanwezig is en/of
het gemiddeld aantal nachtvorsten per jaar niet
groot is. Men verwacht dat deze methode voldoende
bescherming zal bieden bij daling van de temperatuur tot - 5 ° C , hoewel nog te weinig ervaring is opgedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen.

Het water mag dan vooral in de fruitteelt niet te veel
ijzer bevatten.
Als pomp kan het beste een niet-zelfaanzuigende
centrifugaalpomp worden gebruikt. Deze kan worden aangedreven door een elektromotor, een verbrandingsmotor of de aftakas van de trekker. Er
moeten hoge eisen worden gesteld aan de bedrijfszekerheid.
Op slecht ontwaterde grond kan tijdelijk wateroverlast optreden; op goed ontwaterde grond kan bij
veelvuldige beregening de stikstof gedeeltelijk uitspoelen.
De aanschaffingskosten van een beregeningsinstallatiebedragen f 4500 tot f 7000 per ha. De jaarlijkse
kosten zijn weinig afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

Samenvatting

Discussie

Zowel door beregening als door stoken van turf in
vaten kan nachtvorstschade sterk worden beperkt.
Bij beregening moet ca. 3 mm water per uur regelmatig over het gewas worden verdeeld. Daarvoor
gebruikt men bijvoorkeurkleine draaiende sproeiers
met een spuitmond van 5 mm 0. Deze sproeiers
staan bij een druk van ongeveer 3 i ato aan de spuitmond op een onderlinge afstand van 24 x 24 m opgesteld. De omlooptijd van de sproeiers mag niet
meer bedragen dan ca. 1minuut. Grotere spuitmonden op grotere afstanden, alsmede een lagere druk
moeten worden ontraden wegens de vorming van te
grove druppels.
In vele gevallen kan een regeninstallatie behalve
tegen nachtvorst ook gebruikt worden voor water
geven tegen droogte.

In Noord-Limburg zijn met het stoken van turf in
oude vaten goede resultaten verkregen. De investering bij deze methode is gering; de brandstof- en
arbeidskosten per nacht daarentegen, zijn hoog.

Vraag: Is er geconstateerd in hoeverre ijzerhoudend
water een nadelige invloed heeft op vruchten of bladeren?
Antwoord: Het is bekend, dat ijzerhoudend water bij
beregenen tegen nachtvorst geen schade heeft veroorzaakt. Het ijzer dat in opgeloste toestand in het water
aanwezig is, slaat neer op het gewas en kleurt dit
bruin. Van aanzienlijke schade bijvoorbeeld door een
belemmering van de assimilatie van het blad is nooit
iets gebleken. Wel komt bij latere besproeiing tegen
droogte beschadiging van de vruchten voor. Deze
blijven kleiner, groeien niet uit en zijn van mindere
kwaliteit. De gevoeligheid van het gewas neemt toe
met de vordering van het seizoen. Er wordt aangenomen dat een ijzergehalte van maximaal 2-3 mg per
liter tot augustus toelaatbaar is.
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Summary
Sprinkling and peat burning t o prevent
night-frost damage

Night-frost damage can be greatly restricted both by
sprinkling and by peat burning in metal drums. With
sprinkling a quantity of water of about 3 mm/h must
be supplied to the crop. Small rotating sprinklers with
a spraying nozzle of 5 mm 0 are preferred. These
sprinklers, working with an overpressure of about 50
lbs p.s.i. at the spraying nozzle, are placed approximately 24 by 24 metres apart. The time taken to make
one revolution by the sprinkler may not exceed about
1 minute. Larger spraying nozzles at greater distances
and with lower pressure must be avoided due to the
formation of too large drops.
In many cases sprinkling installations can be used both
to protect crops against night-frost and to water them

during periods of drought. Especially in the case of
fruit crops the water may not contain too much iron.
For the supply of water, non self-starting centrifugal
pumps are preferable. These pumps can be driven by
an electric motor, an internal combustion engine or
the power take-off of a tractor.
Great demands are made on the reliability.
Badly drained soils can temporarily be troubled by an
excess of water; too much sprinkling on well drained
soils can partly remove the nitrogen in the soil. The
initial expenses of a sprinkling installation for frost protection amount to Dfl. 4,500.— to Dfl. 7,000.— per
ha. The annual cost is hardly dependent on the frequency of use.
Good results have been obtained with peat burning in
old metal drums in Northern Limburg. When this method is applied investments are small; the cost of
fuel and labour during the night, however, are high.
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Factoren die het optreden van nachtvorst bepalen

Tussen de grondsoorten bestaat verschil in warmtegeleidingsvermogen; deze eigenschap staat in nauw
verband met het water- en luchtgehalte van de
grond. De waarden van het warmtegeleidingsvermogen van volkomen droge en natte grond kunnen
zich verhouden als 1 : 100.
Van deNederlandse grondsoorten in luchtdroge toestand geleidt hoogveen de warmte het slechtst en
kleigrond het best. Dat de warmtegeleiding in klei
beter is dan in zand, hangt samen met het hogere
vochtgehalte van luchtdroge klei. Bij een zelfde
vochtgehalte van deze grondsoorten is het verschil
in warmtegeleidingsvermogen gering. De warmtegeleiding van de grond en daarmede de nachtelijke
afkoeling, wordt dus in hoofdzaak bepaald door het
gehalte aan water en lucht in de bodem.
Wanneer de toevoer van warmte naar het oppervlaktelaagje van de bodem even groot is als het
warmteverlies, is de warmtebalans in evenwicht en
blijft de temperatuur van het oppervlaktelaagje onveranderd. Is, per tijdseenheid, het warmteverlies
van het bodemoppervlak groter dan de aanvoer van
warmte uit de bodem, dan daalt de temperatuur van
het oppervlak en die van de aangrenzende luchtlaag.
Gaat deze daling door tot onder het vriespunt dan
spreekt men van nachtvorst.
Bij een begroeide bodem treedt het warmteverlies
door uitstraling aan de bovenzijde van het planten-

dek op. De warmte die uit de bodem wordt aangevoerd, moet dit plantendek dus passeren. Dit laatste
is slechts in geringe mate mogelijk. Een plantendek
bestaat namelijk grotendeels uit lucht die moeilijk
in beweging komt, omdat zij min of meer opgesloten
zit tussen de stengels en de bladeren. Een grasmat
is daarvan een goed voorbeeld. De bladeren en stengels zijn fijn en talrijk, zodat de uitwisseling van
warme en koude lucht in de graslaag maar moeilijk
verloopt. Gemiddeld bevat een grasmat meer dar
98% lucht. Een dergelijk hoog percentage is eer
aanwijzing dat het betrokken plantendek warmteisolerende eigenschappen heeft. In een heldere nachl
met weinig wind meet men dan ook boven een grasmat temperaturen die 3-6°C lager zijn dan op dezelfdehoogte boven onbegroeide grond. Vooral voor
boomgaarden in gras heeft dit vaak ernstige gevolgen. Uit het oogpunt van nachtelijke warmtehuishouding is een grasmat dus te veroordelen.
De uitkomsten van metingen boven twee verschillende oppervlakken in Z.O. Drente (1957) tonen
duidelijk aan dat het verschil in temperatuur boven
een grasmat en onbegroeide grond op geringe hoogte
(10 cm) ook op grotere hoogte blijft bestaan. Het
temperatuurverschil op 10 cm hoogte bedroeg gemiddeld over 30 nachten 1,4°C. Op 2,20 m hoogte
was het verschil over dezelfde nachten 1,1°C.
Bij de beoordeling van uitkomsten van metingen
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moet men er rekening mee houden dat er door de
windsnelheid op 1 à 2 meter hoogte een horizontale
menging van lucht ontstaat. De nachttemperatuur
van bijvoorbeeld een kleine boomgaard zonder begroeiing ondergaat de invloed van de omgeving. Als
deze omgeving met gras is begroeid, zal de nachtelijke temperatuur op wat grotere hoogte nadelig kunnen worden beïnvloed.

de begroeiing zijn er anders. Op Terschelling wordt
dikwijls schade in de veenbessencultuur ondervonden, soms tot in juli, niettegenstaande de nabijheid
van de zee. De oorzaak ligt ook hier in de aard van
de begroeiing die in hoge mate warmte-isolerende
eigenschappen heeft.

De gemiddelde windsnelheid, gemeten over alle dagen van het jaar bedraagt vlak langs de kust ongeveer 25 km per uur, in het midden van het land
slechts 10—15 km per uur. Het nachtvorstgevaar
schijnt daardoor in het midden van het land groter
dan in meer naar de kust gelegen gebieden, omdat
erminder menging van warme en koude lucht plaats
vindt. Het gaat echter niet om de gemiddelde windsnelheid maar om het aantal nachten met weinig
wind. In het voorjaar verschilt het aantal nachten
met weinig wind langs de kust maar weinig met dat
in het overige deel van ons land. Op grond hiervan
mag men als het gaat om nachtvorstkansen niet te
veel waarde toekennen aan het verschil in gemiddelde windsnelheid.
Ook de invloed van de aanwezigheid van wateroppervlakken wordt dikwijls overdreven. Als er
geen wind van betekenis is, of de wind niet van de
kant van het water komt, heeft men aan de invloed
van het water niet veel. Toch komt in Zeeland minder vaak nachtvorst voor dan in het overige deel
van het land. Als vrij zeker wordt aangenomen dat
de belangrijkste oorzaak hiervan is dat de boomgaarden in het voorjaar zwart worden gehouden en
dat de niet met fruit beplante percelen in de regel
als bouwland in gebruik zijn. Juist in de gevoelige
periode - april/mei - is het bouwland nog grotendeels onbegroeid. Voor de nachtelijke warmtehuishouding is dit zeer gunstig. Een sterk argument voor
de juistheid van deze stelling is te vinden in de kop
van Schouwen-Duiveland. In dit gebied wordt de
fruitteelt veel meer door nachtvorst getroffen dan
in de overige delen van Zeeland. De grondsoort en

Samenvatting
De grondsoort en de ligging ten opzichte van de zee
of van andere wateroppervlakken zijn factoren die
het nachtvorstgevaar slechts gedeeltelijk beïnvloeden. Voor een groot deelwordt het nachtvorstgevaar
bepaald door de toestand van de grond en de aard
van de begroeiing.

Discussie
Vraag: Hoe steil moet een helling zijn om koude lucht
naar beneden te kunnen afvoeren?
Antwoord: Hellingen van 1 : 10 zijn daarvoor reeds
voldoende. Een gunstige omstandigheid is, dat het oppervlak van een helling relatief minder warmte door
uitstraling verliest dan een horizontaal oppervlak. Dit
verschil is echter alleen bij steil hellende gronden, zoals
die voor de wijnbouw in cultuur zijn, van praktische
betekenis.

Summary
Night-frost determining factors

The type of soil and its location with regard to the
sea or other water surfaces are factors which only
partly influence the risk of night-frost. This is mainly
determined by the condition of the soil and the kind
of vegetation.
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