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11.INLEIDING
InhetkadervanhetNOVEM-project "SimulatievanC02-verbruik inde
glastuinbouw" iseensimulatiemodel,hetECP-model,ontwikkeld.Het
ECP-modelberekentwarmte-enC02-verbruik enkg-produktievooreenopte
gevengewas (komkommer,paprikaof tomaat),kas,verwarmingsuitrusting
(verwarmingsketel,warmteopslag,alternatievewarmtebron,hetelucht),
C02-uitrusting (rookgasC02,zuiverC02)enaantehoudenkasklimaat
(temperatuur- enC02-regime).
Voordecontrolevandejuistheid (-validatie)vanhetECP-modelzijnin
het teeltseizoen1989 -1990opelfbedrijvengegevensverzameldover
aardgasverbruik,C02-verbruik,kasklimaatenkg-produktie.Optweevande
elfbedrijvenzijndemetingen tot1maart1991voortgezet.
Inditdeelverslagwordteenalgemenebeschrijvinggegevenvandebedrijven,
degebruiktemeetapparatuur,klimaatregeling enregistratie.Deze
beschrijvingdientalsaanvulling opdeverzameldemeetgegevens,wantzonder
beschrijvingvandeoorsprongvandedatahebbendedatageenenkelewaarde.
VerdermoeteninhetECP-modelookbedrijfsspecifiekegegevensworden
ingevoerd,bijvoorbeeld gegevensoverdecapaciteitvandeC02-ventilator.
Voordeze informatie isditverslag geraadpleegd.
Eenanderbelangrijk inputgegevenvoorhetECP-model isdetransmissievan
hetkasdek.Dezewaardekanmeteenspeciaalmodel (Bot,1983)worden
berekend.Tercontrolevanditmodel isopeenaantalbedrijvende
transmissieookgemeten.Deresultatenvandezecontrole zijneveneensin
ditdeelverslagopgenomen.
Ditdeelverslag isalsvolgtopgebouwd. Inhoofdstuk2wordteenalgemene
beschrijvingvandebedrijvengegeven.Degebruiktemeetapparatuurwordtin
inhoofdstuk 3beschreven.Vervolgenswordtinhoofdstuk4eenoverzichtvan
degeregistreerde gegevensgegeven.Totslotwordeninhoofdstuk 5de
resultatenvandeberekeningenmethettransmissiemodelbesproken.
Vooreengedetailleerdebeschrijvingvandebedrijvenwordtverwezennaar
bijlageI.

2
-

2.ALGEMENEBESCHRIJVING VANBEDRIJVEN
2.1.Algemeen
Indithoofdstukwordteenalgemenebeschrijvingvandebedrijvengegeven
zonderdatopbedrijfsspecifiekezakenwordt ingegaan.Hierbijkomenaan
bod:
-kaseninrichting (paragraaf2.2);
-gewas,teeltenproduktie (paragraaf2.3);
-klimaatregeling (paragraaf2.4).
Debedrijfsspeciekegegevenszijnopgenomeninonderdeel2vanbijlageIbij
elkbedrijf.

2.2.Kaseninrichting
- ligging
Degeselecteerdebedrijven lagenzowelbeschut (omringddoorandere
glastuinbouwbedrijven)als inhetopenveld.

- indeling
Opbijnaallebedrijvenbestonddekasuiteenaaneengeslotenruimtezonder
scheidingswanden,duszonderafdelingen.Voordeklimaatregeling iszo'nkas
toch ingedeeld ineenaantalverwarmingsgroependiealsafdelingenworden
aangeduid.
Indeplattegrondenvandebedrijven (zieonderdeel3vanbijlage I) is
meestalaangegeven:
-lengteenbreedte
-bruto oppervlak
-nettooppervlak(-beteeldoppervlak).Dit isbrutooppervlakverminderd
methoofdpad enruimtenvoor substraatinstallatie. Indienopde rand
vanhethoofdpadplantenstonden,danisditvanhetpadoppervlak
afgetrokken.Hetonbeteeld oppervlakvarieerdevan2.0 tot4.3%van
hetbrutooppervlak.
-regelgroepenofafdelingen.
-meetboxen
-C02-aanzuigpunt
-C02-doseerleiding

- constructiedelen
Indebeschrijvingvandebedrijven (zieonderdeel1vanbijlage I)wordt
eenkortoverzicht gegevenvandebelangrijkste constructiedelenvandekas
zoalsglasbreedte,tralieofligger,poothoogte envakmaat.Inonderdeel4
vanbijlageIwordtvanelkbedrijfeengedetailleerd overzichtgegevenvan
deafmetingenvandebelangrijkste constructiedelendiedetransmissievan
hetkasdekbepalen.Dezegegevenswordengebruikt inhet transmissiemodel
(ziehoofdstuk5).

-

verwarmingsinstallatie

Opdemeestebedrijvenwerddewarmteopgewektdooréénverwarmingsinstallatie (brander+ketel).Optweebedrijvenwaseendubbeleunit
geïnstalleerd. Daarbijwerdopeenvandeze tweebedrijvenalleenbijgrote
warmtevraagbeide installatiesgebruikt.Bijgeringewarmtevraagkonmetéén
verwarmingsinstallatie wordenvolstaan.Hierdoorwerdmeteenhoger
rendementgestookt.Ophetanderebedrijfwerd indezomervoorC02-dosering
eentweedeverwarmingsinstallatie meteengeringecapaciteitgebruikt.
Hetvermogenvandebranderenketelwasmeestalgelijkaanelkaar.Opéén
bedrijfwaseenketelmeteengrotervermogendandebrander geïnstalleerd.
Hiermeeverliep debranderregeling rustiger (mindervaakaanenuit),wat
hetrendementverhoogt.Ookkonietslangeropdeketelwordengebufferd.
Opallebedrijvenwasnadeketeleencondensorgeïnstalleerd.Meestalwas
diteenenkelvoudigecondensor;opeenenkelbedrijfwasditeen
combi-condensor.
Hetverwarmingssysteem indekasbestondbijdemeestebedrijvenuiteen
hoofdnetvan4buizenvan51mmperkapvan3.20m.Dithoofdnetwerddan
veelalalsbuisrailsysteemgebruikt.Opdewatouderebedrijvenenopenkele
komkommerbedrijvenwashethoofdnetbijvoorbeeldaandepotenbevestigdof
hing tussenhetgewas.
Opéénbedrijfwarenslechts 3buizenvan51mmgeïnstalleerd.Opeenander
bedrijfbestondhethoofdnetuit4buizenvan45mmaangevuldmetsecundair
netvan2buizenvan25mmperkap.Ookopenkeleanderebedrijvenwaseen
secundairnetmet2buizenvan25mmperkapgeïnstalleerdalsaanvullingop
hethoofdnet.Ditnetwassomsalshijsverwarmingaangebracht.Opde
bedrijvenwaargeensecundairepijpgeïnstalleerdwas,werdmeestalgebruik
gemaaktvaneenmatverwarming.
Hetsecundairenetwerdmetname inwinterenvoorjaar actiefgebruikt.Dan
werdmeestalditnetextraverwarmdmetwarmwatervandeketel.Indezomer
diendehetsecundairenetalleenvoordeafvoervandewarmtevande
condensor.

-

warmtebuffering

Op6vande11bedrijvenwaseenwarmtebuffergeïnstalleerd. Degroottevan
debuffersvarieerdevan37tot80m3perha.Bijvijfvandezebedrijven
wasdebufferliggendgeïnstalleerd (doorsnede 3.25 -4 m). Opéénbedrijf
stonddebufferrechtop (hoogte 11 m ) .
Dewarmtebufferswordengebruiktvaneindfebruari/beginmaarttotin
oktoberopmomentendatdeC02-vraaggroter isdanhetC02-aanbodin
rookgassen.Opdiemomentenwordtdeoverbodigewarmtebijdeaanmaakvan
C02opgeslagen indebuffer (proces-bufferen).Gedurendedenachtkande
opgeslagenwarmtewordengebruikt (proces-leveren).
Bijhetbufferenwordthetwarmewaterbovenindebuffergepompt.Hetkoude
waterwordtdanaandeonderzijde uitdebufferverdrongen.Bijhet leveren
gebeurthetomgekeerde:hetwarmewaterwordtvandebovenzijdeuitde
buffergepompt.Hetkouderetourwaterverdringtalshetwarevanonderenaf
hetwarmewateruitdebuffer.

Eenbuffer is"vol"alsdetemperatuurvanhetwaterca.90-110Cis
(afhankelijkvandrukenaanvoertemperatuur)eneenbuffer is"leeg"alsde
temperatuurvanhetwater indebuffer telaagisvoorverwarmingvande
kas.Meestalwordtmethetleverengestoptalsdetemperatuurvanhet
retourwaterhoger isdanvanhetwaterbovenindebuffer.Voorverwarming
wordteventueelhetwateruitdebufferbijgemengdmetketelwater.Opéén
bedrijfwerdhetwateruitdebuffereerstdoordeketelgepompt,voordat
hetvoorverwarmingvandekaswerdgebruikt.
Indebuffermoetwordenvoorkomendatermengingoptreedt tussenhetwarme
enkoudewater.Bijmengingdaaltdetemperatuurvanhetwarmewater,
waardoordatwatermindergoedvoorverwarmingkanwordengebruikt.

BijtegeringeC02-produktievooreeningestelde streefwaardewordtmeestal
eenvastebranderstand ingesteldomeenbepaaldC02-produktie tegaranderen.
Deovertolligewarmtewordtdaarbijgebufferd.Afhankelijkvande
warmtevraagvandekasendealindebufferopgeslagenhoeveelheidwarm
waterwordtdebranderstand doordetuinderbijgesteld.Degekozen
branderstandmagniettehoogzijn,omdatandersdecapaciteitvande
C02-ventilatorbeperkendkanzijn.Inmaartenapril,enopsomberedagenin
dezomerwordtdebufferdannietgeheelgevuld. Infebruarikanooknogop
deketelwordengebufferd.Opbedrijvenzonderwarmtebufferofmeteen
kleinebufferwerdsomsdebuistemperatuur indekasverhoogdomlangerC02
tekunnendoseren.Deketelzaldanminder sneldemaximum temperatuur
bereiken.
Vanafmeitotinseptember isdebuffervaakdebeperkende factorvoor
C02-dosering. Indiendegekozenbranderstandhoog is,isdebufferalvroeg
indemiddagvollediggevuldmetwarmwater.
Vroeg inhetvoorjaarwordtmaarenkeleurenopeendaggebufferd.
C02-niveausvan500ppmofhogerkunneneenvoudigbereiktworden.Inde
zomerwordtmeestal tussen8en10uurmethetbufferengestart.Ditgaat
dandoor tot16 -19uur.DebereikteC02-niveausliggendantussen
buitenwaarde en450ppm.
Dewarmteuitdebuffer isinhetvoorjaarmeestalal 'savondsbenut.Inde
zomerwordtdelaatstewarmteuitdebufferpas 'smorgensvroegbenut.Ook
kanhetvoorkomendatopzeerwarmedagendebuffernietvollediggeleegd
kanwordendoor tegeringewarmtevraagvandekas.

- luchtramen
Opmodernebedrijvenbestondde luchtingperzijdevandekasuit2halve
luchtramenper8hele ramen.Opdewatouderebedrijvenwarenvoornamelijk
hele luchtramengemonteerdendaarbij somsmaaraanéénzijdevanhetdek.
Inonderdeel 7vanbijlage Iisperbedrijfeenprojectievandeluchtramen
ophetgrondoppervlakgegeven.Inonderdeel6vanbijlage Izijnenkele
gegevensvandeluchtramenvermeld,zoals:
-fractievanoppervlakvandekmet luchtramen
-maximum openingshoek
-raamstandkarakteristiek

Tercontrolevanderaamstandmeting isaanhetbeginvanhetmeetseizoende
raamstandkarakteristiekopenkeleplaatsenopelkbedrijfbepaald.Hierbij
isbijverschillende raamstandendeopeningshoekgemeten.Ditiszowelbij
hetopenenalshetsluitenvandeluchtramengedaan.Inonderdeel6van
bijlage Iisbijelkbedrijfderaamstandkarakteristiekvanéénvande
luchtramenopgenomen.
Inhetalgemeenwasernauwelijks sprakevanhysterese (- lijnvanhet
openenligtdanonderdelijnvanhet sluiten).Welweekopbedrijf8en10
deraamstandmeldinginhet lagetrajectafvandewerkelijkeraamstand.
Bijvoorbeeldbij 22%gemetengafdecomputer 30%aan.Deafwijkingvande
raamstandmeldingvandeoverigebedrijvenvarieerdevan0tot4%.
Degebruikte luchtingsmechaniekenopdemeetbedrijvenwaren:
-draadluchtingbijdeouderekassen;
-schommelluchting (aandrijfstangmiddeninvak);
-spantrailmechaniek (aandrijfstangoptralie)bijdemodernekassen.

- scherm
Opdemeestebedrijven istijdenshetmeetseizoengebruiktgemaaktvaneen
scherm. Indewinterwerdhetschermgebruiktvoorenergiebesparing envoor
hethandhavenvaneenvoldoende luchtvochtigheid.Openkelepaprikabedrijven
isookomdelaatste redeninhetvoorjaarbijhoge instralinghetscherm
aangewend.Voornamelijk isgebruikgemaaktvangeperforeerd anti-condens
folie.Op tweebedrijvenwasditfolievast.Dithield indateengeopend
folienieteenvoudigmeergeslotenkonworden.Op tweebedrijven isgewerkt
metdoeken,namelijkLS-10enPhormilux.
Deeigenschappenvandegebruikte schermenzijninonderstaand tabel
weergegeven,naargegevensvanVanHolsteijn (1990).

Tabel1.Lichtdoorlatendheid envochtdoorlatendheidvangebruikte schermen

Materiaal

Lichtdoorlatendheid (%)
nat
nat
droog (film) (druppels)
drooj

Vochtdoorlatendheid
(relatief)

folie:
Sidac-ac85

78

LS-10plus
LS-15
Phormilux

71

82

66

doek:

71

Opkomkommerbedrijf9isindezomernahetplantenenkeledagengekrijt
tegentehoge instraling.
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- C02-dosering
OpallebedrijvenwerdrookgasC02gedoseerd tijdensdedag-periode.Inde
winterwordtmaareengeringdeelvandebeschikbare rookgasC02gedoseerd,
omdatdeventilatieverliezen geringzijnendeC02-produktie grootis.
RookgasC02wordtdoor1of2hoofdleidingen indekasgeperstdoorde
C02-ventilator.Met 1tot4aansluitingenper6.40 mopdezeleidingenwordt
viaPE-darmenmetperforatiesomde0.25 tot0.60 mdeC02indekas
verdeeld.OmeengoedeverdelingvandeC02indekas tekrijgen,moet
rekeninggehoudenwordenmetdedrukval indehoofdleiding,decapaciteit
vandeventilator,hetaantaldarmenendeperforaties indedarmen.
Indepraktijkwordtdedrukval indehoofdleidingopgelostdoordediameter
vandehoofdleiding aftelatennemenen/ofdoorhetaanbrengenvan
smoorplaatjes opdeaansluitingvandedarmenopdehoofdleiding (voorinde
kasplaatjesmetkleinereopeningdanachter indekas).
Aangezien indepraktijkmeestalop1plaatsdeC02-concentratiewerd
gemeten (veelal inhetvoorstedeelvandekas),wasopdemeestebedrijven
nietbekendofdeverdelingwerkelijkgoedwas.Daarom isvoorafaanhet
meetseizoendeC02-verdeling gecontroleerd.
VoorhetgoedkunnenbepalenvandeC02-verdelingzijndevolgendecondities
nodig:
-rustigweer (rustigeklimaatregeling)
-naopstoken (rustigeklimaatregeling)
-weinigventilatie (vasteraamstand)
-continuC02-dosering
-hogeC02-concentratie (bijslechteverdelingdangrootstegradient)
Demetingenzijnuitgevoerdmeteendraagbare SiemensC02-meter.Eris
steedsopdezelfdehoogteenplaats t.o.v.darmgemeten.Demetingenzijn
uitgevoerd inbijvoorbeeld 8padenoverdelengtevandekas;volgenshet
patroonzoalsweergegeven infiguur 1(patroonisafhankelijkvanlengtevan
kas). Denummersgevenhetvolgnummervandemetingaan.Eenveranderingvan
deC02-concentratie inde tijdkonwordenachterhaald doorinenkelepaden
tweemaal temeten,zowelopde 'heenweg'alsopde 'terugweg'.
a c h t e r
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Figuur 1.Volgordevanmeetpuntenvoorbepaling
vanC02-verdelinginkas

OokkandeC02-verdelingwordengecontroleerd doordedrukaanheteindvan
eendarmmeteenwaterkolom tebepalen.Bijeengoedeverdeling isdedruk
overalgelijk.Daarvoormoethetaantaldarmenendeperforatieophethele
bedrijfgelijkzijn.
Op 2extensievemeetbedrijvenwerdaanvullend zuivereC02gedoseerd indien
onvoldoende rookgasC02beschikbaarwas.DezuivereC02werddaarbijin
vloeibarevorm indehoofddoseerleiding nadeC02-ventilator geïnjecteerd.
DoordeluchtstroomvandeC02-ventilatorwerddeC02verdeeld.

- diversen
-ventilatoren:
Opdemeestebedrijvenwerdenbijdestartvandeteeltventilatorenboven
hetgewasgebruiktvoorhetbevorderenvaneenuniformertemperatuurverdeling.Deventilatorenwerdenmeestalhandmatigbediend.
-daksproeiers:
Openkelebedrijvenwerdengedurendedezomerdaksproeiersgebruiktvoorhet
bevorderenvanhetkasklimaat (luchtvochtigheid)bijhoge instraling.De
sproeierswerdenhandmatigbediend.

2.3.Gewas,teeltenproduktie
Opde11meetbedrijvenwerdéénvandevolgendegewassengeteeld:komkommer,
paprikaoftomaat.Hierondervolgenenkeleopmerkingenbijelkvande
gewassen.
komkommer
-2of3teeltenperteeltseizoenmeteerste teeltwisselingmeestalin
juni/juli.Tussentwee teeltenwerddekasvanenkeledagentotenkele
wekenleeggelaten.
-startvandeeerste teeltintweedehelftvandecembertotbeginjanuari
-perteeltwerdvooréénrasgekozen.Welwerdmeestalvoorandererassen
voorde2of3teeltengekozen.
-tussendebedrijvenwarenerverschilleningeoogstegroottevande
vruchten.Ophetenebedrijfwerdenveelkleineenduslichtekomkommers
gesneden,terwijlopeenanderbedrijfdevoorkeurwerdgegevenaanhet
snijdenvanmindermaarwelzwarekomkommers.
-produktie geregistreerdin:'
-aantalbijexport
-kgbijbinnenland
Voorallebedrijven isdeproduktie teruggerekendnaarkg.
-gewasresten:
-aaneindevaneenteeltwerddekas schoongeveegd
-tijdensdeteeltwerdhetsnoeiafval (toppen)verzameldenafgevoerd
-oudebladerenverdroogdenenblevenaandeplanthangen
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paprika
- 1teeltperteeltseizoen
-start:eindnovember toteind december
-opde3paprika bedrijvenwerden2of3rassen geteeldvoor:
-uitproberenvannieuwe rassen
-spreidingvanoogstenarbeidbijeerste zetsels
-1rasperafdeling,wateenaangepaste klimaatregeling mogelijk maakte
t.o.v.andere afdelingen
-oogststadium groenofrood.Optweebedrijvenwerdbijna alleen rood
geoogst.Opéénbedrijfisgestartmethetoogstenvangroenevruchten;
halverwegedezomerisopeenkwartvanditbedrijf overgestaptophet
oogstenvanrodevruchten.
-produktie registreerd inkg
-gewasafval (toppen)werdverzameldenafgevoerd. Oudebladerenvielen soms
indetweedehelftvanhetteeltseizoenopdegrond.
tomaat
-teelt:
-op3bedrijvenéénteeltmethogedraad ronde tomaat
-op1bedrijf startmetronde tomaatentussenplantingmetvleestomaat
Bij tussenplantenwerdhetoude gewasna2-3wekennahetplantenvande
tussenplantenverwijderd.
-perteeltéénras
-produktie registreerd inkg
-gewasafval (dievenenoudebladeren)werdenaanhetbeginvandeteelt
meteenverzameld. Laterinhetseizoenwerdhetafval eerstopdegrond
gegooidenperiodiek afgevoerd.
Enkele algemene opmerkingen:
substraat
Alle gewassenwerdenopsteenwol geteeld.Tweevande11bedrijven pasten
recirculatietoe.
loopfolie
Hetwitte loopfoliewerdaanheteindevanhetteeltseizoenvervangen.Eén
tuinderverwijderdehetfolie inpadenalinjuli.
ziektebestrijding
Bijna allebedrijvenpastenzoveelmogelijkbiologischebestrijdingtoe.
Somsmoesthalverwegehetteeltseizoen chemischworden ingegrepen.Een
chemische bestrijdingwerddanmeestal 'savondsuitgevoerd.Omtevoorkomen
dat sensorenverontreinigd werden,werdopdemeeste bedrijvendeC02-meters
endeventilatorenvandemeetboxenuitgezet.Gedurendedieperiodenzijnde
meetgegevensvanluchtvochtigheidenC02-concentratie nietjuist.

-9-

2.4.Klimaatregeling
Opallebedrijvenwerddeklimaatregeling doordeklimaatcomputerverzorgd.
Opdeklimaatcomputer kunnenstook-enventilatieregimevoorverschillende
periodenvandedagwordenopgegeven.Hetzelfdekanwordengedaanvoor
minimumbuistemperatuur,minimumraamstandenC02-concentratie.Deze
instellingenkunnenautomatischwordenbijgesteld afhankelijkvan
buitencondities (windsnelheid,temperatuurenstraling)enbinnencondities
(luchtvochtigheid enC02-concentratie).Vooreenuitgebreidebeschrijving
vandeinstelmogelijkhedenwordtverwezennaardeelverslag4e,waareen
toelichtingopdegeregistreerdeklimaatinstellingenwordtgegeven.
Inhetalgemeenstreefdendetuindersnaareengelijkkasklimaat inalle
afdelingenvandekas.Somswerd inbepaaldeafdelingendoorafwijkende
instellingentenopzichtevandeoverigeafdelingendegewasgroei
bijgestuurd.Ditwerdbijpaprikatoegepast,omdatindemeestegevallen
meerdan1raswasgeplant.Doorhetaanhoudenvaneenanderstookregimekon
dezettingendaardoordearbeidsplanning inhetbeginvandeoogstperiode
beterwordengestuurd.
Totslotdevolgende opmerking:deklimaatcomputerwerktemetlokaletijd.
Dithoudt indatautomatischvanwintertijdnaarzomertijdenterugwerd
omgeschakeld.
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3.GEBRUIKTEMEETAPPARATUUR
3.1.Algemeen
Opde11bedrijvenzijndemeetgegevensverzameldmetdemeetapparatuur
en
deklimaatcomputervan
detuinder.Opde8extensievemeetbedrijven
is
daarbij geenextrameetapparatuur gebruikt.Opde3intensievemeetbedrijven
zijnwelextrametersgeïnstalleerdenaangeslotenopdeklimaatcomputer.
Inparagraaf3.2wordteenoverzicht gegevenvandemeetapparatuurdiedoor
detuindersvoordeklimaatregelingwordtgebruikt.Inparagraaf3.3wordt
deextrameetapparatuuropdeintensievemeetbedrijvenbeschreven.
Gegevens overhetbuitenklimaat zijnuitgebreidverzameldophetPTG.
Inparagraaf3.4wordteenoverzichtgegevenvandemeetapparatuuropde
weertorenvanhetPTG.

3.2.Meetapparatuurvantuinder
3.2.1.Temperatuur-enluchtvochtigheidsmetingvankaslucht
- beschrijving
Detemperatuurenluchtvochtigheidvandekasluchtwerdgemetenineen
vierkantehoutenmeetbox (vanBrinkman)ofineenrondekunststofmeetbox
(vanPrivaenoude typevanBrinkman).Deafmetingenvandehoutenmeetboxen
warenca.22
*22
*30
cm(l*b*h).Derondemeetboxenzijnietssmalleren
hoger.
Deluchtvochtigheidwerdgemetenmeteennattebol.Dekasluchtwerddoor
eenventilatorbovenindemeetboxvanonderendemeetbox ingezogen.De
kaslucht stroomdevervolgens langsdedrogeennattebol.

- nauwkeurigheid
Degebruikte sensorenwarenPT-100'sbijBrinkmanenNTC'sbijPriva.Beiden
haddeneenonnauwkeurigheidvan±0.1Cvoordetemperatuurmetingen
±3%
voorderelatieve luchtvochtigheidsmeting.

- positie
Devertikalepositievan
demeetboxhingsterkafvangewasengrootte
van
gewas.Inhetbeginvandeteelthingdemeetboxmeestalopkophoogte
van
hetgewas.Bijkomkommerkwamdemeetboxuiteindelijkmeestalop1.5
mvan
grond tussenhetgewastehangen.Bijpaprikawasdit
opca.1.75tot2.25
m
afhankelijkvandehoogtevanhetgewas.Bijtomaathingdemeetboxal
spoedigopdehoogtevan
degewasdraad.
Bijdeaanvullendebeschrijvingvan
debedrijven (zieonderdeel2bijlage
I)
isdehoogtevan
demeetbox tijdenshetteeltseizoenvandemeestebedrijven
vermeld.Dehoogtewashierbijdeafstandvanhetgrondoppervlaktotde
onderkantvan
demeetbox(aanzuigopening).

11Dehorizontalepositievan
demeetboxwasmeestalmiddenindeafdeling
waarvoordemeetboxdiende.Opdemeestebedrijvenwasdehorizontale
temperatuurverdelingaleensindewinterbepaald. Indienongelijkheden
warengevonden,warenventilatorenaangebrachtofverplaatst,ofwas
isolatievantransportleidingen gewijzigd.Overigenswarenuitde
lengtegroeivanhetgewasgeengrote temperatuurverschillen tijdenshet
meetseizoenafteleiden.Daaruitmagwordenafgeleiddathetmeetpunt
representatiefwasvoordeafdeling.

- controle enonderhoud
Voor startvanteeltseizoen:
-schoonmakenvanmeetboxensensoren
-controledraairichtingencapaciteitvanventilator
-vergelijkingvanmetingnattebolsensoralsdrogebol(zonderkousje)
metdrogebolsensor (max.afwijkingovereenaantalminutennietgroter
dan0.2 C ) .
opm.:vergelijkingvanminuutgegevensmetelektronischehandthermometerwas
moeilijk,omdatdecomputerdegemetentemperatuurenluchtvochtigheid
konafvlakkenovereenaantalminuten.Vooreengoedevergelijkingis
eenmetingoverlangere tijdnodig.
Tijdensteeltseizoen:
-vergelijkenvandag-ennachtgemiddeldenmetanderemeetboxen;
-waterbijvullen.Afhankelijkvandegroottevanwaterreservoirvande
meetboxenhetkasklimaatisditeensper1.5tot4wekengedaan;
-vervangenkousje.Afhankelijkvanvervuilingisditminstenseensper4
wekengedaan.Drogekousjeswerdenmeteenvervangen.

3.2.2.Temperatuurmetingvanverwarmingssysteem
Detemperatuurvanhetwaterindeverwarmingsbuizenwordtgemetenmet
PT-100'sdieineenwartel (dompelbuis)warengestoken (lengteca.10 cm).
Dezesensorenwarennieteenvoudigtecontroleren,omdatdebuizenwaarin
werdgemetenmeestalgeïsoleerdwaren.
De temperatuurvanhetwaternaarenvandewarmtebufferwerdnietaltijd
juistgemeten,doordatwarmtebufferingof-leveringgeencontinuproces
is.
Inperiodenvangeenwarmtebufferingof-leveringkonhetwaterindebuizen
afkoelenofmengenmetbijvoorbeeldketelwaterdatdoordeshutpomp
rondgepomptwerd.Alsenkeleminutengebufferdofgeleverdwas,werdwel
een
juiste temperatuurgemeten.
Temperatuursensoreninhetverwarmingssysteemwarenmeestalgeplaatstin:
-aanvoerleidingnaar
kas
-retourleidingvankas (nietoveralgemetenengeregistreerd)
-leidingvanennaarwarmtebuffer
-ketel (inbovenste gedeelte)
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3 . 2 . 3 . C02-meting
- beschrijving
DemetingvandeC02-concentratievondop10bedrijvenplaatsmeteen
SiemensC02-meter (oudeennieuwe type).Op
1bedrijfwaseenPriva
C02-meter geïnstalleerd.Op
3bedrijvenwerdmeteenmultiplexer inmeerdan
1afdelinggemetenenop1bedrijfwerdviaeenT-koppelingkasluchtvan2
afdelingengemengd.
Dekasluchtwerdmeestalop ca.1.50mhoogtedoordemeteraangezogen.Op
tweebedrijvenvondopkophoogte ofzelfsietshogerplaats.Voorde
bedrijfsvergelijkingwordteenmetingopkophoogte geadviseerd.
Deplaatsvandemeterwasmaareenmaal indekasentweemaal inde
computerruimte.Opdeoverige8bedrijvenhingdemeter inhetketelhuis.
DezeplaatsvoordeC02-meter iskritisch,omdatdaareenvoudig rookgaskan
ophopen.Bijeenlekindeaanzuigleiding,condenspotofmeterkaneen
afwijkende C02-concentratie wordengemeten.
- controle
Voorafaanteeltseizoen:
-vervangenvanfilter inC02-meter
-indiennodigvervangenvanaanzuigfilter (inkas)
-controlemetnulpot (filtermetongeblustekalkdatC02absorbeert)op:
-directbij ingangmeter(1)
-aankaszijdevancondenspot
(2)
-aanzuigpunt inkas(3)
Metmeetwaardenopcomputercontroleop:
-concentratiebij (1)nietlagerdanbij (2),anderswascondenspot
lek.
-concentratiebij (2)nietlagerdanbij (3), anderswasleidinglekof
verstopt
-concentratievan0ppmbij (3)metnulpotpasnalange tijdofniet
bereikt,danwasdepompcapaciteittegering
DecontrolevandeC02-meterenaanzuigsysteemvoorafaandeteeltwaszeer
zinvol.Opongeveerdehelftvandebedrijvenwarenergeringe toternstige
gebrekenaanhetmeetsysteem,namelijk:
-verstoptaanzuigfilter (3
*)
(waarkwammeetgasdanvandaan;uitketelhuis?)
-lekkecondenspot (1*)
-slechtfunktionerende pomp (2*)
-lekkeaanzuigslang (1
*)
DeC02-metersvandetuinderszijnvoorafenenkelekerentijdenshet
teeltseizoengeijkt.Indiende ijkingnietdoordetuinderwerdgedaan, is
ditalsvolgtuitgevoerd:
-vergelijkingvangemetenwaardeop computermetnauwkeurig geijkte
(metstandaard ijkgassenvanTNO)C02-metervanPTG (Ultramat);
-viaT-stuk inaanzuigslang gelijktijdigmonstersnaarbeidemeters;
-somsmoesteenextrapompwordengebruiktvoorhetaanzuigenvanvoldoende
kaslucht;
-bijstellenvannulpuntvanC02-metervantuinderzodatdemeetwaarden
vandebeidemetersbijaangezogenkasluchtmetelkaarovereenkwamen.

13-

OpdeSiemens-meterskonalleenhetnulpunteenvoudigwordenaangepast.Voor
hetaanpassenvandehellingvande ijklijnmoet indemeterbepaalde
potmeterswordenbijgesteld.Omdathiervoor ijkgassennodigwaren,is
hiervanafgezien.
Volgensdehierbovenbeschrevenmethodekondenvrijsnelenvoldoende
nauwkeurig demetersvandetuinderswordengecontroleerd,zonderdat
cylindersmet ijkgasmoestenwordenmeegenomen.

3.2.4.Aardgasmeting
Demetingvanhetaardgasverbruik gebeurdemetmetersvanhetnuts-of
energiebedrijf.Periodiekwerddemeterstanddoordetuindersafgelezen.

3.2.5.Meting zuiverC02-verbruik
Op2meetbedrijvenwerdaanvullend zuivereC02gedoseerd.Wekelijkswerdhet
verbruik doorde tuinderafgelezen.

3.2.6.Metingaanbuitenklimaat
Demetingvanhetbuitenklimaat opdebedrijvenbestonduit:
-temperatuur
-windsnelheid
-windrichting
-straling (metsolarimeter)oflicht (metluxmeter)
Demeetsensorenvoorhetbuitenklimaatwarenmeestalals 'weertoren'
bevestigdaandegevelhetbedrijfsgebouw.Deweertorenstakdanbovenhet
dakuit.
Omdatdeweertorenmoeilijkbereikbaarwasendesensorenmoeilijkte
controlerenwaren,isvancontroleafgezien.

3.3.Extrameetapparatuur opintensievemeetbedrijven
3.3.1.Temperatuur- enluchtvochtigheidsmeting vankaslucht
Opde intensievemeetbedrijvenzijnindeafdelingwaarvangegevens
verzameld zijn3extrameetboxenop3vastehoogtenopgehangen.Demeetboxen
ensensorenwarenhetzelfdealsvandedaarnaasthangendemeetboxvande
tuindervoordeklimaatregeling.
Delaagstemeetboxhingopca.0.90mendehoogstemeetboxtussendenok.
Opde2intensievemeetbedrijvenwaargeschermdwerd,bedrijf2en3,
betekendeditdatdebovenstemeetboxbovenhetschermhing.Meetbox2
bevondzichtussenmeetbox 1en3in.Demeetboxenopbedrijf2en3hingen
middenineenvak (nietonderofboveneenkiervanscherm.Deexacte
hoogtenvandemeetboxenstaaninonderdeel2vanbijlage Ivanditverslag.
Deextrameetboxenzijnopdezelfdewijzegecontroleerd alsdemeetboxenvan
detuinder,zoalsbeschreven inparagraaf3.2.1.

143.3.2.Temperatuurmetingvanverwarmingssysteem
Op2van
de3intensievemeetbedrijven zijnextrasensorengeplaatstvoor
hetmetenvanderetourtemperatuur.Ophetderdebedrijfwerddeze
temperatuuralstandaard gemeten.Degebruikte sensorenwarenidentiek
aan
deanderesensoreninhetverwarmingssysteem.

3.3.3.C02-meting
- COl-meter kaslucht
Opdeintensievemeetbedrijvenisin2afdelingeenextraSiemensC02-meter
(typeZFPCS,bereik0-3%)opgehangen.ElkemeterzoogviaeenT-stuk
kasluchtvan
2aanzuigpuntenop3/4gewashoogte aan.Heteneaanzuigpunt
hingindegewasrijmet
deC02-darmendeanderindegewasrijinhetmidden
tussen2C02-darmen.Daarmeekon
eenreëelbeeldvandegemiddelde
C02-concentratievan
dekasluchtwordenverkregen.
DeextraC02-meterszijnelke2tot3maandengecontroleerdmetde
nauwkeurig geijkteC02-metervan
PTG(typeUltramat,zieparagraaf 3.2.3).
Bijhetzelfde luchtmengsel (aanzuigenviaeenT-stukvankaslucht)isde
uitslagopdecomputervan
deC02-meterenvan
deUltramatgenoteerd.
Hetzelfdeisgedaanmeteennulgas (filtermetongebluste kalk).Metdeze
gegevenszijnachterafdegeregistreerdemeetgegevens gecorrigeerd(zie
deelverslag 4d).Metdezemethodekoneenvoudigennauwkeurigdewerkelijke
C02-concentratie wordenvastgesteld.
Enkeleaanvullendeopmerkingen:
-DenulpuntenvandeextraC02-meterswarenzoafgestelddatdemeters
bij
eennulgaseenC02-waardegroterdan
0ppmaangaven,omdatwaardenlager
dan0doordecomputerop0werdenafgekapt.Een
telagenulpuntinste11ing
zoudannietopvallen.
-Hetafstellenvan
demetersmet-ijkgaszou
indepraktijkmoeilijkzijn,
omdatbij ijkingeigenlijkgelijktijdigdecomputeropsoms150mafstand
moestwordenafgelezen.
- C02-meter rookgas
DeC02-concentratieinderookgassenisopde3intensieve meetbedrijven
gemetenmeteenSiemensC02-meter (typeZPF-DZ,bereik0-20% ) . Dezemeter
zoogverdunde rookgasuit
decondensornadeC02-ventilatoraan.Op2vande
3bedrijvenbevattederookgasnogzoveelvochtdat
aan
decondenspoteen
waterslotisbevestigdwaardoordecondenspotnietmeerbinneneenweek
geleegdhoefteteworden.
DerookgasC02-meterszijnopdezelfdewijzegeijktals
deextraC02-meters
indekas.Achterafzijndemeetgegevens gecorrigeerd (ziedeelverslag4d).
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3.3.4.Aardgasmeting
VoordemetingvanhetaardgasverbruikheefthetNutsbedrijfopde3
intensievemeetbedrijvendebestaande gasmetersvervangendoorspeciale
gasmetersmetnaasthetnormale telradeenelectronischuitgangssignaal.Per
m3geleverdgasleverdeditsignaaleenaantalpulsenaf.Decapaciteiten
vandegasmeters inQminenQmaxwarengelijkaandebestaandemeters.
Volgensde ijkrapportenbijdezemeterswasdeonnauwkeurigheidgeringerdan
0.5 %vanhetaangegevenverbruik.
Afhankelijkvandecapaciteitvandemeterwasdit3810tot16358pulsenper
m3.Vervolgensmaakteeenconverter (Pepperl+Fuchs,FSU-2/Ex)eenanaloog
signaalvandiepulsen.Ditanaloge signaalkonopdeklimaatcomputerworden
binnengehaald.
Periodiek ishetaardgasverbruikvolgenshet telradvergelekenmethet
verbruikgeregistreerd opdecomputer.

3.3.5.Warmtebuffering
Voorhet inbeeldbrengenvandewarmtebufferingzijnopéénvande
intensievemeetbedrijven (bedrijf1)eenaantalaanvullendemeters inde
transportleidingenvanennaardewarmtebufferenindewarmtebuffer
geplaatst.Deaanvullende sensorenwaren:

- flowmeter
Indetransportleidingvandeketelnaardebovenste inlaatvande
warmtebuffer iseenflowmetergeplaatst.Deflowmeterwerdaangestuurddoor
eenconverter.Dezeconverter stond inverbindingmetdeklimaatcomputer.
Naderegegevens:
-merk:Altometer
-type:X-1000 (DN80)
-signaalconverter:SC100
-meetprincipe:magnetische inductie
-meetbereik: -120tot120m3.u-l (instelbaar;in2richtingen)
-nauwkeurigheid:0.4 %vangemetenflow

- temperatuursensoren

in

warmtebuffer

Indewarmtebuffer (liggend)zijnmetPT-100sensorendetemperatuurop
0.35 m,1.05ra,1.75m,2.45men3.15 mhoogtegemeten (bufferdoorsnede
3.50 m). Omdathetwater indebuffernietgemengdwordt,washetvanbelang
datdetemperatuurniet tedichtaandewandengemetenwerd (afkoelingvia
wanden).Daarom isgekozenvoor 80cmlangesensoren.Desensorenhebbeneen
nauwkeurigheidvan±0.1C.
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3.4.MeetapparatuurvanweertorenvanPTG
OpdeweertorenvanhetPTGzijneenaantalsensorengeplaatstvoor:
-temperatuur
-luchtvochtheid
-C02
-straling:
-globaal
-diffuus
-PAR
-zonneschijn
-windsnelheid
-windrichting
-regenval
-hemeltemperatuur
Eenbeschrijvingvandesensoren isdoorBakkeretal.(1988)gegeven.De
laatstemeter,dehemeltemperatuur, isspeciaalvoorhetvalidatieproject
geïnstalleerd. Dit iseenmetervanhetmerkEpply,waarmeedenetto
langgolvige stralingsuitwisseling tussenhemelkoppelenmeetsensor.Uitdeze
stralingsbalans endetemperatuurvandemeetsensorkandehemeltemperatuur
wordenafgeleid (zievalidatieverslag4d).
Voorafaanhetmeetseizoenzijndetemperatuurmeters,RV-meterenC02-meter
gecontroleerd.Vandeanderemeterszijndemeetsignalenendeverwerking
(versterkingvansignalen)bekeken.TijdenshetmeetseizoenzijndeRV-meter
enC02-meterperiodiekgeijkt.HetnulpuntvandeC02-meterwerddagelijks
automatischopnieuw ingesteld.
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4.REGISTRATIE
4.1.Extensievemeetbedrijven
Deregistratieop
de extensieve meetbedrijvenkanonderverdeeldwordenin:

-registratie van binnen-

en buitenklimaat

en

klimaatregeling

Opdeklimaat-en/ofbedrijfscomputervandeextensievebedrijvenwerden
standaardgegevensgeregistreerdvanhetbinnen-enbuitenklimaatende
klimaatregeling.Dezegegevenswerdenindevormvantabellenenfiguren
periodiek geprint.Degegevenswarenzowelmomentanewaardenalsgemiddelden
vandag,nacht,etmaal(0tot24uur)ofdag+nacht.Degegevensdienden
voordetuindervoornamelijkvoordecontrolevandeklimaatregeling.Enkele
gegevenswerdenookvoordebedrijfsregistratiegebruikt.Overhethoe,wat
enwanneerbestondengroteverschillentussendebedrijven.
Uitdefigurenentabellenzijnhandmatigdegegevensvoordevalidatie
overgenomen.
- bedrij fsregistratie
Voordebedrijfsvergelijkingwerdenopbijnaallebedrijvenweekgegevens
verzameld overaardgasverbruik,produktie endebelangrijksteklimaatgemiddelden.Tussendebedrijvenbestondenverschillen inhetvaste tijdstip
waarophetaardgasverbruikwerdgeregistreerd.Ditvarieerdevandonderdagavondtotzondagmiddag.
Aanheteindevanhet teeltseizoenzijndezegegevensvandetuinder
overgenomen.

- registratie vanklimaatinsteHingen
Openkelevandeextensievebedrijvenzijngegevensoverwijzigingvande
klimaatregelinstellingbijgehouden.Verderzijneens inde2wekenbijhet
bedrijfsbezoekdeopdatmoment ingevulde klimaatregelinstelling
overgenomen.

Eenoverzichtvanalleverzameldegegevensisterugtevinden indeelverslag
4e.
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Deregistratieop
deintensievemeetbedrijvenkanonderverdeeldwordenin:
- registratie

van binnen- en buitenklimaat en klimaatregeling

Opelkvande3intensievemeetbedrijvenheeftBrinkmaneenspeciaalvoor
ditprojectgeïnstalleerdebedrijfscomputer (PC)gekoppeldaande
klimaatcomputervande tuinder.Op
deklimaatcomputerwerdenelke5minuten
gemiddeldenberekendvan51-minuutwaardenvaneengrootaantalsetpoints
en
meetwaarden.Dezegemiddeldenzijneensper5minutennaarde bedrijfscomputer overgehaaldendaarweggeschreven.Eenmaalperweekzijn
de
verzamelde gegevensviadiskettenaarhetPTGovergehaald.
Ondersetpointswordenstreefwaardenverstaandiedoordeklimaatcomputer
wordenberekendopgrondvansomseengrootaantalinstellingendiedoor
de
tuinderkunnenworden ingevoerd.
Deverzamelde gegevensop
debedrijfcomputerwarengemiddeldenvan:
-buitencondities:
-globalestraling
-temperatuur
-windsnelheid
-windrichting
-regen (ja/nee)
-klimaatsetpoints (van1afdeling):
-stooktemperatuur
-ventilatietemperatuur
- luchtvochtigheid
-C02-concentratie (helekas)
-aanvoertemperatuurvanbuis
-gerealiseerdewaardenkasklimaatvansensorenvoorregeling:
-temperatuur
-luchtvochtigheid
-C02-concentratie
-gerealiseerdewaardenkasklimaatvanaanvullendesensoren:
-temperatuurop
3hoogten
-luchtvochtigheidop
3hoogte
-C02-concentratiein
2andereafdelingalsvanregeling
-metingenverwarming:
-aanvoer-enretourtemperatuurvanhoofdnet
-aanvoer-enretourtemperatuurvansecundairnet
(mat-ofhijsverwarming,indienaanwezig)
-keteltemperatuur
-gegevensvanbranderenC02-dosering:
-aardgasverbruik
-branderstand
-branderstatus (uit/laag/hoog)
-statusC02-ventilator (aan/uit)
-rookgas C02-concentratie
-op
1bedrijfgegevensoverwarmtebuffering
-flowsnelheidvan/naarwarmtebuffer
-status flowmeter (aan/uit)
-temperatuurintransportleidingenvanennaarwarmtebuffer
-temperatuurop
5hoogten inwarmtebuffer
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Enkeleaanvullendeopmerkingen:
-Voorhetoverhalenvandegegevensvandeklimaatcomputernaarde
bedrijfscomputerwashetnoodzakelijkdathet dataverzamelingsprogramma
continudraaide.Bijgebruikvandebedrijfscomputervoorbijvoorbeeldhet
bekijkenvanmeetgegevens ofbijhetoverhalenvandegegevensnaar
diskettekondengeengegevensvandeklimaatcomputernaardePCworden
overgehaald,omdatopdeklimaatcomputer geendataopslagplaatsvond.De
meetgegevensvandezeperiodenkondenlaterooknietmeerworden
overgehaald.
-Hetgemiddeldaardgasverbruikper5minutenwerd i.t.t.deandere
geregistreerde gegevensberekenduit3010-secwaarden.Hiermeekonhet
aardgasverbruiknauwkeurigerwordenberekend.

-

bedrijfsregistratie

Voordebedrijfsvergelijkingwerdenopde intensievebedrijvenweekgegevens
verzameldvandegeveildeproduktie.Dezegegevenszijnaanheteindevan
het teeltseizoenvandetuinderovergenomen.

- registratie

van

klimaatinstellingen.

Elkeweekzijnopdeintensievebedrijvenbijhetbedrijfsbezoekdeopdat
moment ingevuldeklimaatregelinstellingenovergenomen.

Eenoverzichtvandeverzamelde gegevens isopgenomenindeelverslag4e.In
datverslagwordtspeciale aandachtgeschonkenaandeverzamelde dataopde
bedrijfscomputer.

4.3.BuitenklimaatopPTG
OpweertorenvanPTGzijn5-minutengemiddeldengeregistreerdvan:
-globalestraling
-diffuse straling
-PAR
-temperatuur
-luchtvochtigheid
-windsnelheid
-windrichting
-zonneschijn
-neerslag
-C02-concentratie
-netto langgolvige straling (voorhemeltemperatuur)
-temperatuurvansensorvanhemeltemperatuurmeter
Vooreenoverzichtvandeverzameldemeetgegevenswordtverwezennaar
deelverslag4e.
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5 . TRANSMISSIE KASDEK

5.1.Algemeen
InhetECP-model isdetransmissiewaardevanhetkasdekinput.De
transmissiewaarde wordtuitgedrukt in%vandebuitenstraling datbij
volledigdiffuseomstandighedenbinnendringt.Dezewaardekanberekend
wordenmethet transmissiemodelvanBot (1983).Voorberekeningenmoetende
afmetingenvandeconstructiedelenwordenopgegeven.Dezezijnopalle
bedrijvengemeten.
Daarnaast isopeenaantalbedrijvendelichtdoorlatendheidvanhetkasdek
gemetenomeenbeeld tekrijgenvandenauwkeurigheidvandatmodel.Ditis
vanbelang omdathet transmissiegedeelte vanhetECP-modelopresultatenvan
hettransmissiemodelvanBotisgebaseerd.
Inparagraaf5.2wordteenoverzichtgegevenvandeinvoergegevensvanhet
transmissiemodel.Deinvoergegevensvandeafzonderlijkebedrijvenstaanin
onderdeel4vanbijlageI.Inparagraaf5.3wordenderesultatenvande
transmissiemetingenbesproken.Inparagraaf 5.4wordendeberekendewaarden
vergelekenmetdegemetenwaarden.

5.2.Invoergegevensvan transmissiemodel
Opallebedrijvenzijndeconstructiedelengemetendievanbelangzijnvoor
delichtdoorlatendheidvanhetkasdek.Inonderdeel4vanbijlageIwordt
perbedrijfeenoverzichtgegevenvandeafmetingen.Ditoverzichtbestaat
uit2delen.Inheteerstedeelzijnalle invoergegevensvoorhet
transmissiemodelvanBot (1983)opgenomen.Inhettweededeelzijnde
afmetingenvanenkeleaanvullendeconstructiedelenvermeld.
Deinvoergegevensvanhettransmissiemodelzijn:
1.dakhelling
2.reflectievanglas
3.glasdikte
4.absorptiecoëfficiëntvanglas
5.hoogtevanonderstehelftvannok
6.hoogtevanbovenstehelftvannok
7.breedtevanonderzijdevannok
8.breedtevanbovenzijdevannok
9.hoogtevanonderstehelftvangoot
10.hoogtevanbovenstehelftvangoot
11.breedtevanonderzijdevangoot
12.breedtevanbovenzijdevangoot
13.hoogtevanroedevankasdek
14.breedtevanroedevankasdek
15.afstand tussenroedenvankasdek
16.kapbreedte
17.hoogtevanligger
18.breedtevanligger
19.afstand tussenspanten
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ad1:dedakhelling isafgeleiduitdeafstand (goot-nok+hoogteonderzijde
nok -hoogtegoot)englaslengte (ziefiguuraanbeginvanonderdeel4
vanbijlage I)
ad2:dereflectiewaardevanhetglaswordtalseenvastewaardevan1.5
aangehouden.
ad4:deabsorptiecoëfficiëntvanglas isberekenduitdeonder laboratorium
omstandighedenbepaalde transmissievanglas.Hierbijwordtvaneen
lichtbundel loodrechtophetglasbepaaldhoeveel%vandestraling
doorhetglasheendringt (sferisch gemeten). Figuur1vanbijlageII
geefteenverband tussendeabsorptiecoëfficiëntende
transmissiecoefficient.
Detransmissiecoefficientvanhetglaswasvanenkelekassenbijde
bouwbepaald (variërendvan 89.0tot 91.2).Voorde
transmissiecoefficientvanhetglasvandeoverigebedrijven iseen
waardevan89.5%ingevuld.Deabsorptiecoëfficiëntbijde
transmissiecoefficientvandatglasisvervolgensuit figuur2van
bijlage IIafgelezen.
ad5,6,9en10:vooreenschematische aanduidingvandehoogtevan
ondersteenbovenstehelftvannokengootwordtverwezennaarde
figuur intoelichtingoponderdeel4vanbijlageI.
ad7en8:denokismeestalaandeonder-enbovenzijde smallerdaninhet
tussenstuk (aangeduidmetmidden).Voordebreedtevanonderzijdeis
daaromhetgemiddeldevanonderzijde enhetmiddengenomen.De
ingevuldeafmetingvandebovenzijde ishetgemiddeldevanhetgemeten
bovenzijdeenhetmidden.
ad16:dekapbreedte isdeafstand tussen2goten (afstandvanhartophart
vande goot). Dezebreedtemoetnietwordenverwardmetde
tralielengtebijtraliekassendie2kappenoverspant.
Het transmissiemodelbiedtgeendirectemogelijkheidvoorhet invoerenvan
afmetingenvanbijvoorbeeld scherminstallatie enaandrijfmechaniekvan
luchtramen,etc.Indirectkunnendezeafmetingenwelwordeningevoerddoor
deafmetingenoptetellenbijdeafmetingenvanbijvoorbeeldnokofligger
(afhankelijkvanoriëntatievanconstructiedeel).Ditisalsvolgtgedaan:
-tralie
Eentraliebestaatmeestaluit2horizontaleprofielenbovenelkaarmet
daartussenenkeleverbindingspijpen. Bijhetsamenvoegenvandeafmetingen
isalsbreedtedebreedtevanhetbreedsteprofielgenomen.Dezeafmetingen
zijnbijdeligger ingevuld.
-aandrijfmechaniekluchtraam
Deaandrijfstangvoorhetopenenvandeluchtramenbevindtzichopde
modernebedrijvenmeestalopdetralie (spantrailmechniek).Omdatdebreedte
vandestang (ofdiameterbijbuis)daarbijveelalgeringer isdande
breedtevandetralie isdebreedtevandestangverwaarloosd.Dehoogtevan
destang (ofdiameterbijbuis)isbijdehoogtevanliggeropgeteld.
Opdewatouderebedrijvenbevindendeluchtramenzichmeestalnietbovende
liggeroftralie.Daarbij lopendeaandrijfstangenmiddendooreenvak
(schommelmechaniek). Indatgeval iszoweldehoogtealsdebreedtevande
stangopgeteldbijdeafmetingenvandeligger.
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-scherm
Indiener ineenkaseenscherm (doekoffolie)isgeïnstalleerd,danwordt
hetscherm ingeopende toestand tegendeliggerof traliesamengevouwen.
Daardoorneemtdeomvangvande liggeroftralie toe.Detoename inomvang
kaneenvoudigbijdeafmetingenvanligger (metevt.aandrijfmechaniekvan
luchtramen)wordenopgeteld.De inonderdeel4vanbijlage Ivermeldede
omvangvanhet scherm isinwerkelijkheid detoename inomvangvandeligger
a.g.v.hetscherm.
-monorailofgroeipijp
Dediametervaneenmonorailofvastegroeibuisbovenhetgewaszijn
opgeteldbijdebreedtevandeonderzijdevandenokenbijdehoogtevande
onderstehelftvandenok.
Bijhetoptellenvandeconstructiedelenbijdetraliewordtdeomvangvan
deconstructie ingeringemateonderschat.Daarentegenwordtbijhet
optellenvanconstructiedelendiezichvlakbijelkaarbevinden,deomvang
ingeringemateoverschat.

Bijde ingevoerde gegevens inhet transmissiemodel isgeenrekeninggehouden
met:
-constructiedelen tussenprofielenvantralie;
-dunprofielonder tralievoorophangenvangewasdraden;
-constructiedelen tussenluchtraam enaandrijfstang;
-gewasdraden:ca.4dradenmetdoorsnedevan2mm;
-dradenvoorhijsverwarming;
-dradenvoorscherminstallatie (meestal inenigematedoorzichtig);
-aanbindtouwvoorplanten;
-haspelbijhogedraadtomaten;
-vertikaleprofielenzoalspalenonderdegootensomsconstructiedelen
tussenliggerennok.
Inhet transmissiemodel iseenstandaardhelderheidsverdeling vande
hemelkoepelverondersteldvanA+BsinH,waarinA is0.333,Bis0.666en
H iszonshoogte.Ditzijndezelfdewaardenalsgebruiktvoordematricesin
het transmissiegedeelte vanhetECP-model.
Voordeberekeningvandetransmissievanhetkasdek isgebruikgemaaktvan
eenversievanhettransmissiemodelvanBot (1983)diedoorGijzen(CABO,
Wageningen)inFortranisomgezet.
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5.3.Metingvan transmissie
De transmissievanhetkasdek isgemetenmet2identieke lichtsensoren
(ontwikkelddoorTFDLmetblokgevoeligheid inspectrumvan400 -700 nra).
Eensensorwerdcontinubuitendekasopeenonbeschaduwde plaatsgehouden.
Metdeandere sensorwerd indekasinhetmiddenvaneenvakvangootnaar
gootgelopen.Voordecontroleofhetgekozenvakrepresentatiefwas,isook
inlengte richting,evenwijdigaandegoot,de transmissie gemeten.Op
dezelfdewijze isookdereflectievanhetgrondoppervlak gemeten,maar
daarbij isdesensor indekasnaarhetgrondoppervlakgericht.
Bijhetmeten ishetvanbelangdat:
-sensor inkasophoogtevanca.1.50mhorizontaalwordtgehouden;
-bijgeslotenwolkendekwordtgemeten (alleendiffuse straling);
-kasdekdroog is.Bijcondens indruppelvorm opderamenverandertde
reflectieenbrekingvanhetlicht,endaardoorookde
transmissiewaarde (Bokhorst,1977).
Inpraktijkbetekende ditdatalleentijdensde teeltwisselingkonworden
gemeten.Ditwasbijpaprikaentomatenalleenindemaandennovemberen
december;bijkomkommer ooknog1of2keer indezomer.Ditbeperktede
mogelijkhedenvoorhetmetenvandetransmissie,waardoormaarop8vande
bedrijven11konwordengemeten.
Anderebeperkingenbijdetransmissiemetingenwaren:
-inwinterbijkoudweerwashetkasdakbijnanietvrijvancondenste
krijgen.
-korteperiodedatkasleegwasendatgemetenkonworden.Somsduurdede
teeltwisseling indewintermaar1 - 2 weken.Bijdeteeltwisselingwerden
dansomsdeverwarmingsbuizen endruppelslangenvandegrondgehesen
waardoorniet loodrechtvangootnaargootkonwordengemeten.
-inzomerduurdede teeltwisseling somsmaarenkeledagen.Verderwasde
kansopdiffuseomstandigheden indezomergeringerdanindewinter.
-inwinterwasde instralingbijeengeslotenwolkendek somszolaagdat
aandenauwkeurigheidvandemetinggetwijfeldwerd.
De invloedvanenigedirectestralingbij lagezonnestand inwinteropde
transmissievankasmetgeslotenfoliescherm istezieninfiguur 2.Als
gevolgvanreflectievandirectestralingophetkasdekenschermdaalde
transmissiesterk.
il!f11111 I:.':" •'"•';••'i

'X—

Figuur2.Invloedvandirectestralingbij lagezonnestand inwinter
optransmissievankasmetgesloten foliescherm.
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Voordiebedrijvenwaarvande transmissie isgemeten,zijn'deresultatenin
onderdeel 5vanbijlage Iopgenomen.Voorzovermogelijkzijndemetingenin
eenkasop2plaatsenuitgevoerd. Inhetalgemeenwarendeverschillen
tussendemetingengeringerdan 1%.
Demethodewaaropde transmissiewaarde uitdefigurenmetmeetresultaten
zijnafgeleid isafkomstigvanVanHolsteijn (PTG,pers.med.).Aandehand
vanfiguur 3wordtdemethodetoegelicht.

Figuur 3.Voorbeeldvangemetentransmissievankasdekenreflectie
vangrondoppervlak.
Uitdetransmissievaninkomende straling iseengemiddeldewaarde tr-meet
bepaald.Uitdebovenstehelftvanfiguur3volgteen tr-meet van75%.Uit
deonderstehelft isderefectiewaardevanbodem ref-bodem afteleidenvan
40%.Vandie40%wordtaangenomendateentiende doorhetkasdekopnieuw
wordtgereflecteerd, inditvoorbeeld4%.Dewerkelijketransmissiecoëfficiëntvanhetkasdek tr-coef isdusniet75%maar71%.
Derekenregel isdus:tr-coef-tr-meet -0.1 *ref-bodem
Dereflectiecoefficientvanhetgrondoppervlak (loopfolie,matten,slangen
enbuizen) ref-coef isalsvolgtberekend:
ref-coef-ref-bodem/tr-meet*100%
Openkelebedrijvenisdereflectievanhetgrondoppervlakdirectgemeten
m.b.v.éénsensornaarbovenendeanderesensornaarbenedengericht
gehouden.Degemetenwaardekomtdanovereenmetref-coef.

Uitdemeetresultatenvandekassenmeteengeslotenschermkunnende
transmissiecoefficientennietwordenberekend,omdathetschermeendeelvan
destralingdatnietdoorhet schermdringt,reflecteert.Uitde
vergelijkingvandegemetentransmissiesvaneenkasmetfolieschermblijkt
datdetransmissiewaarde vanhet foliescherm ingeslotentoestandca.90%
isvandesituatiemetgeopend foliescherm (zieonderdeel 5vanbijlageI
bijbedrijf2en 6). De90%ismeerdandeca.80%dievoorde transmissie
vaneenschermwordtgerekend.Ditkomtenerzijdsdooreengeringere
lichtonderscheppingvanhetschermpakket+meenemer (ca.2-3 % ) .
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Anderzijdsmoetdereflectieophetschermvanstralingvanafhet
grondoppervlaknietwordenonderschat.Ditiswaarschijnlijkvandezelfde
groottealsde10%dievoorhetglaswordtgerekend.
Dehogere transmissievaneengeïnstalleerd folieschermgeldenalleenvoor
eenhogereflectievandebodem.Bijplanten indekaszaldereflectievan
stralingdoorbodemengewassnelminderworden.Detransmissievaneen
geïnstalleerd schermzaldanafnemen inderichtingvande80%.Ditwordt
danookmedeveroorzaakt dooreentoenamevancondensvorming ophetfolie.

Bijdegemetentransmissie-enreflectiewaardenmoetrekeninggehouden
wordenmeteenonnauwkeurigheidvanca.1%.Omdatdegemetenenberekende
waardengebruiktkunnenwordenvoorandereberekeningen,zijnzeniet
afgerondophele%.
Debelangrijkste resultatenvandemetingenzijn:
-gemetentransmissievankasdek:67.0 -76.2%
-berekende transmissiecoefficientvankasdek:63.3 -72.2%
-berekende reflectiecoefficientbodemoppervlak:
-nattegrondoppervlak: 12%
-nieuwwitloopfoliemetdaarop ingeluierdematten,buisrailen
druppelslangen: 55-60%
-schoongeveegd gebruikt foliemet ingeluierdemattenendruppelslangen,
enbuizenaanspanten:44%

5.4.Vergelijking berekendemetgemetentransmissie
Inonderstaandoverzicht (tabel2)zijndegemeten transmissiecoefficienten
endeberekende transmissiecoefficientenmethet transmissiemodel
vergeleken.Ditlaatste isgedaanvoorallebedrijven,omdatdeberekende
coëfficiënteninhetECP-modelzullenwordengebruikt.Daarnaastkunnende
resultatenvandebedrijvenonderlingmetelkaarwordenvergeleken.
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Tabel2.Gemetenendoormodelberekende transmissiecoefficientenvan
kasdek
bedrijf
1
2
3 (voor)
(voor)
(achter)
4
5
6 (voor)
(voor)
(achter)
7 (voor)
(achter)
8 (oud)
(nieuw)
9
10 (voor)
(achter)
11

gemeten

model

72.2/72 1.5
71.6
72.4
71.0
68.0 (1)
66.0
66.2
6 3 . 3 (2)
6 4 . 3 (2)
68.0 (3)
-

74.8
73.6
71.0
71.8
67.0
71.3
70.1
70.7
71.2
66.0
67.7
67.0
66.5
66.3
64.8
65.2
63.5
71.1
68.1
73.1

situatie
normaal
ondergewasverwarmingdoor
normaal
schermmechaniekzonderfolie
geopendscherm
folieschermverwijderd
normaal (zonder scherm)
folieschermverwijderd
geopendscherm
geopend scherm,ondergewasverwarming
geopendscherm,normaal
geopendscherm
geopendscherm
geopendscherm
geopendscherm
geopendscherm
geopendscherm
normaal
geopendscherm
folieschermverwijderd

(1)bijmetingvervuildglasaanbinnenzijde
(2)meting intweedehelftvanteelt,daardoornietbinnenenbuiten
schoongemaakt
(3)waarschijnlijk meetfout,wantvoordattypekaseninrichtingveelte
hoog

Uittabel2volgtdatdegesimuleerde transmissievanhetkasdekmaximaal1
tot1.5 %afwijktvandewerkelijke transmissie.Indemeestegevallenwordt
detransmissie doorhetmodeloverschat.Ditkankomendoor:
-geenrekeninghoudenmeteerdergenoemdeconstructiedelen.
-tehoogveronderstelde transmissiewaardevanglas.Bij1%tehogewaarde
vanglasgeeftongeveer0.8 %tehogewaardevandetransmissievanhet
kasdek.
-vervuiling (binnenzijde schoonmakenaaneindevanteeltofbij
teeltwisseling enbuitenzijdebij teeltwisseling ofstartvan teelt).
Eenonderschattingvandewerkelijke transmissiekankomendoor:
-geenrekeninghoudenreflectievanconstructiedelen.Overigenswarende
constructiedelenopgeenenkelbedrijfwitgecoat.

Inwerkelijkheid zaldegemiddelde transmissievaneenkasminderzijndan
deberekendewaardendoordatdelichtdoorlatend lagerzalzijndoor:
-transportleidingbovenhoofdpadvoorverwarmingenC02;
-tablettenmetschakelkasten;
-meetboxen.
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BIJLAGEI.BEDRIJFSSPECIFIEKEGEGEVENS

Vande11meetbedrijvenzijneengrootaantalbedrijfsspecifiekegegevens
verzameld.Dezegegevenszijnverdeeldin:
1.Overzichtvanbedrijven
2.Aanvullende opmerkingenbijbedrijven
3.Indelingvanbedrijven
4.Overzichtvanconstructiedelen
5.Transmissiemeting en-berekening
6.Raamstandkarakteristiekenventilatiecapaciteit
7.Projectievanconstructiedelen
Bovengenoemdebijlageonderdelenzijnperbedrijfgerangschikt.
Bijenkelevandezeonderdelenwordtvoorafeenkortealgemene toelichting
gegeven.

bijlageI

BIJLAGE1.1.OVERZICHTVAN BEDRIJVEN
Toelichting

Enkelegegevenswarenbijhetschrijvenvanhetverslagnietbekend.Bij
dezegegevenszijnpuntjes ingevuld.

bijlageI

BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Toelichting

Indeplattegrondenzijnglobaalaangegeven:
-dimensievankas
-oriëntatieennokrichting
-hoofdpaden
-afdelingen/verwarmingsgroepen(aangeduidmetnummer)
-C02-aanzuigpunt (aangeduidmet 'c')
-bedrijfsruimteenketelhuis
Indeplattegrondenvandeintensievemeetbedrijvenzijnverderaangegeven:
-extrameetboxen (aangeduidmet 'ml','m2'en'm3')
-extraC02-meters (aangeduidmet 'cl'en 'c2')
Verder ishetbrutokasoppervlak,oppervlakpadenennettobeteeldoppervlak
weergegeven.Hetnettobeteeldeoppervlak isdatdeelvandekaswaar
plantenstaan.
Voordekomkommerbedrijvenistevenseenschetsvanhetteeltsysteem
gemaakt.
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BIJLAGE 1.4. OVERZICHT VAN CONSTRUCTIEDELEN
Toelichting

Het overzicht van de constructiedelen bestaat uit 2delen. Inhet eerste
deel zijn alle invoergegevensvoor het transmissiemodel opgenomen. Inhet
tweede deel zijn de afmetingen van enkele aanvullende constructiedelen
vermeld. De afmetingen zijn weergegeven inm, %of graden, tenzij anders
vermeld.
In onderstaand schema zijn de constructiedelen aangegeven.
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scherm

Verklaringcijfers:
1.hoogtepoer
2.hoogtepoot
3.breedtepoot
4.diktepoot
5.afstand spant •goot
6.afstand scherm •goot
7.dikte liggeroftralie
8.hoogte liggeroftralie
9.diktesehermpakket
10.hoogte sehermpakket
11.vakmaat (afstand tussenspanten)
12.breedte gootonderzijde
13.breedte gootbovenzijde
14.hoogte onderstehelftgoot
15.hoogtebovenstehelftgoot
16.breedte nokonderzijde
17.breedte nokopbreedste gedeelte
18.breedte nokbovenzijde
19.hoogte onderstehelftnok
20.hoogtebovenstehelftnok
21.afstandonderzijdegoot •onderzijdenok
22.kapbreedte (infiguur:halvebreedte)
23.dikteroede
24.breedte roede
25.afstand tussenroeden
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BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN-BEREKENING
Toelichting

Detransmissiemetingenzijnnietopallebedrijvenuitgevoerd.Wel isde
transmissiemethettransmissiemodelvoorelkbedrijfberekend.
Bijdetransmissiemetingenstaanvermeldbijwelkeomstandighedenis
gemeten.Ookstaataangegeven inwelkerichting isgemeten:evenwijdigof
loodrechtopdegoot.Indemeestegevalleniseenfiguurvande
meetresultaten indebijlageopgenomen.
Vervolgensstaanenkelewaardenvermelddieuitderesultatenzijnafgeleid:
-tr-meet-gemetentransmissievankasdek,waarbijnognietgecorrigeerdis
voorreflectieopkasdekvangereflecteerde stralingopbodem
-ref-bodem-gemetenofberekende reflectievangrondoppervlakals%vande
stralingbuiten
-tr-coef-berekende transmissiecoefficientvankasdek (nacorrectievoor
stralingvanbodemgereflecteerdophetkasdek)
-ref-coef-berekendeofgemetenreflectievangrondoppervlak
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BIJIAGE1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
Toelichting

Opallebedrijven isdeopeningshoekbijverschillende raamstandenhandmatig
gemeten.Vervolgens ishetpercentage openinggemetendoordeklimaatcomputervergelekenmetdehandmatigemeting.Dit isgedaanbijopengaande
ensluitende ramen.Tervergelijking isookhetjuisteverband (1:1)tussen
metingenregistratieweergegeven.
Verder isde luchtuitwisselingscapaciteit vandekasbijmaximumraamstand
aanlijzijde,loefzijdeofaanbeidezijdenbepaald.Deberekeningenzijn
uitgevoerdvooreenwindsnelheidvan1m.s-1.Degebruikte formuleszijn
afkomstigvanhetonderzoekvanDeJong (1990,p.36,46en58).
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Toelichting

Inschema'smetdeprojectievanhetkasdekzijnaangegeven:
-tralieofligger (aangeduidmet 't')
-aandrijfmechaniekvanluchtramen (aangeduidmet 'm'voorspantrail-of
schommelmechaniek enmet 'd'voordraadmechaniek)
-schermpakket (aangeduidmet 's')
-luchtramen (gearceerd;metdraaipuntaannok)
-poten (aangeduidmet 'x')
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BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf1
1. Algemeen
code: B01
plaats: 's-Gravenzande
gewas: rondetomaat

2. Kas

oppervlakte:
beteeldoppervlak:
lengte:
breedte:
breedtepad:
bouwjaar:
breedteglas:
transmissieglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogte gewasdraad:
typegoot:
luchting:
typeluchting:
gevel:
scherm:
situering:

3.

19340m2
18890m2
205m
ca.96m
2.20m
1986
1.12m
91.2% (Tsjechisch)
6.40m
3.20m
4.50m
3.50m
3.30m
Hl-goot
1/2-raamper4heleramen (1/8vanoppervlak)
spantrailmechaniek
enkel,geenfolie
geen
bebouwd

Verwarmingsinstallatie

- brander:
type:
vermogen:
laagtoeren:
hoogtoeren:

Zantingh,TBZ
4652kW (4miljoenkcal.u-1)
50-290m3aardgas.u-1
100-595m3aardgas.u-1

-ketel:
type:
vermogen
inhoud:

Danstoker
5815kW (5miljoenkcal.u-1)
18m3

-condensor:
type:

enkelecondensor -pijpen(E

-warmtebuffer:
capaciteit:
positie:
afmeting:
warmteonttrekking:

140m3 (- 72m3.ha-l)
liggend
1:14.00m;d:3.50m
directnaarkas
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transportleidingen: geenschaduwgevend
-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

45mm
4 per3.20ra
opgrondalsbuisrail
ketel

-gewasverwarming:
doorsnede:
aantal.'
positie:
warmtebron:

28mm
2per3.20m
hijsverwarming
condensormetaanvullingvanketel

-gasmeter:
typemeter:
Qmin:
Qmax:

InstrometG650
50m3.u-l
1000m3.u-l

4.

C02-doseerinstallatie

-rookgasdosering:
capaciteitC02-ventilator:3900ra3.u-l
vermogenC02-ventilator: 5.5kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
ja
diameteraanvoerleiding:afnemend
-darmen:
aantal:
perforatie:

5. Klimaatcomputer
klimaatcomputer:
C02-regeling:
aantalmeetboxen:
plaatsmeetboxen:
aanzuigpuntenC02:
plaatsaanzuigC02:
plaatsC02-meter:
lichtsensor:
dag- ennachtgem.:
positieweertoren:

1per3.20m
om0.40m

en

sensoren
Brinkman
viacomputer
4 (houtenkist)
metkopvangewasomhoog (0.55•
1
tussengewas (1.50mvangrond)
bijklimaatcomputer
solarimeter
astronomisch
opdakvanbedrijfsgebouw

2.60m)
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6. Gewas
teeltseizoen '89-'90:
rondetomaat
gewas:
Calypso
ras:
31oktober1990
zaaidatum:
ja
belicht:
plantdatum:
24november1990
eersteoogst:
20februari1990
eindeteelt:
9november1990
plantafstand:
0.49 m (- 2.55plantenperm2)
medium:
steenwol ingoot
plantsysteem:
2 * 2 rijen,hogedraad
-teeltseizoen '90-'91:
rondetomaat
gewas:
Calypso
ras:
1november1990
zaaidatum:
belicht:
J«
plantdatum:
23november1990
eersteoogst:
18februari1991
eindeteelt:
n.v.t.
plantafstand:
0.49 m (- 2.55plantenperm2)
medium:
ingeluierde steenwol ingoot
plantsysteem:
2*2rijen,hogedraad

7. Diversen
daksproeiers:
ventilatoren:

vanafmei
18, t/mmaart
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGENBIJBEDRIJVEN
Bedrijf1

Inrichting:
-overcapaciteitketelt.o.v.brander.Hiervoorwas indertijdgekozenomdat
bijdestartvanhetbedrijfnoggeenbufferwasgeïnstalleerd.Meteen
overcapaciteit kondanwellangeropdeketelwordengebufferd.Een
andervoordeelvaneenovercapaciteit iseenrustigerbrander (minder
vaak aan/uit).

— > teeltseizoen1989 -1990
Klimaatregeling:
-vanaf23/4daksproeiers ingebruik
-inalgemeenveelminimumraamstandenbuistemperatuur
Verwarming:
-inbeginvanteeltgewasverwarmingnietdichtbijgewas
-inweek2istussenca.10-16uurdegewasverwarmingop0.50mhoogte
met temperatuurvan80-90C,terwijllagebuistemperatuurvan
hoofdnetomdoorworteling testimuleren.Ook laterindemaand isop
enkeledageneenhoge temperatuurvansecundairnetaanhouden.Normaal
werdhetsecundairenetmetwarmtevancondensornietbijverwarmd.
-23/1:gewasverwarming op0.90 m (hogere temperatuur)
-tweedehelftvanfebruari:gewasverwarmingopenkeledagenvanca.10-14
uurop70Cgehouden
-6/3: gewasverwarming op1.90m
-tweedehelftvanmaartdemeestedagenvanca.8-15uureen
gewasverwarmingvan75C
-inaprilopdemeestedagenvangewasverwarmingvan70Cvan8tot12uur;
deoverige tijdgeenaanvullendeverwarmingvansecundairnet
(gem.40C)
-9/4:gewasverwarmingnaarkopvangewas (koudenachten),met temperatuur
van55C
C02-dosering:
-indezomergingdeC02-ventilatoropeengrootaantaldagennietaanna
doordecomputertezijnaangestuurd.Ditgebeurdevooralals's
morgensdeventilatoraleensaanwasgeweest (zieverslag . . . ) . Na
langzoekenishetprobleemdoorde installateurverholpen.
Warmtebuffering:
-vanafca.20/2extraopketelbufferen.Demaximumketeltemperatuur is
hiervoormet5Cverhoogdnaar 100C.
-12/3:warmtebufferaangeschakeld.
-29/4:eerstedagdatbuffervolledig gevuldis.
-hetgebruikvandewarmtebuffer isindeelverslag4bbesproken.
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Hoogtemeetboxregeling:
-4/12:0.55m
-9/1: 1.20m
-23/1:1.40ra
-6/3: 2.30m
-3/4 toteinde:2.60ra(0.80monderdraad)
Hoogteextrameetboxen:
-meter 1:0.80ra(op9/11:bijeindevanteeltnaar2.40ra)
-meter 2:2.40ra
-meter 3:4.00ra
Gewas:
-planthoogte:
-9/1: 1.20ra
-23/1: 1.40ra
-6/3: 2.70ra
-3/4: kopbijdraad
-16/10:2.25ra
-padbreedteca.0.40m
-bloeieerste trosinlaatsteweekvandecember
-eerste trosop4vruchtengedund,zettingnogmoeilijk
-zettingvanderde trosmoeilijk
-halfjanuaribeginneneerstevruchtenzichtbaar tegroeien
-inweek2opplantgatgezet (achterafgezientevroeg)
-sindseersteweekvanfebruarihommelsvoorbestuiving; inhetbegin
aangevuldmetstamtrillen
-inzomervrijopengewasontstaan
-ineersteweekvanjulistandvangewassnelachteruitgegaan,inaugustus
weerenigszinshersteld
-meerwortels ingootdaninmat
-halfseptemberkopuitgewas
-aaneindevanteelt Ethrel-behandeling
-produktie:
-invoorjaar tegenvallend:opmomentdat10kg.m-2zoumoetenzijn
geoogstwasmaar8-8.5kg.m-2geoogst (problemenmetzettingente
vroegopmat)
-injulilagtotaleproduktieca.3kgachterbijproduktievan
voorafgaandjaar
-inzomerennajaarveellastvanneusrot;ditheefttotaalca.0.5
kg.m-2gekost
-totaleeindproduktievanhelebedrijfwasnetto47.6kg.m-2;
in2weegpadenwasditresp.48.9en49.5kg.m-2
Aanvulling:
- EC-mat:
- f e b r u a r i : boven 7 mS
- maart - j u l i : gem. 4 - 5 mS
- a u g u s t u s - e i n d e : 5 - 6 mS
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— > teeltseizoen1990 -1991
Klimaatregeling:
-2/1:enkele %lucht (middag:6-9%)
-tussen4/2 en9/2 konhetverwarmingssysteemnietaltijdvoldoendewarmte
afgevenomdegewenste stooktemperatuurtehandhaven (periodevanmatig
totstrengevorst).Mogelijk iseenmax.buistemperatuuringesteld,
omdatdebrandernognietopvollastaanstond.Degemetentemperatuur
wasop4/2 (24-8uur)0.5 Clager;op6/2 (6-10uur)1.5 C;op 6/2
(17-10uur)2.5 C (16i.p.v.18.5C)enop8/2 (heledag)1.5C.

Verwarming:
- gewasvervarning:

-5/12;op0.40m
-2/1: 'smorgensophoogtevangewasdraadgebracht
-14/1; tussengewas
-21/1:op0.65 mvangrondoppervlak
-4/2: 0.20mbovenkopvangewas (vorst)

-11/2:0.90ra
Warratebuffering:
-geengebruikvangemaakt (op25/2flowmeterverwijderd)
Hoogte meetboxregeling
-5/12: 0.40m

-14/1:
-21/1:
-11/2:
•1/3:

0.80m
1.20ra

1.65m
2.50m

Hoogteextrameetboxen:
-meter 1:0.80m (vanafca.26/2op0.30m,nabijbuisrail)
-meter 2:2.40m
-meter 3:4.00m
Gewas:
-planthoogte:
-5/12: 0.25m
-24/12:0.40ra
-7/1: 0.75m
-14/1: 0.95m
-21/1: 1.20m
-11/2: 1.70m
-1/3: 2.75m
-indecemberenjanuarigoedegroeivangewas (veel instraling)
-einddecemberbloeivaneerstetros
-15/1:opplantgatgezet
-15/1:duidelijkevruchtgroei,goedelichtonderscheppingdoorbladeren
(smallooppad)
-sindsca.25/1bestuivingdoorhommels
- 1 8 / 2 : eerste tomaten geoogst
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BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf1

9é m.

\

ÎOTm.

Mi,M

brutooppervlak:
19340m2
onbeteeldoppervlak: 450m2 (-2.3%)
beteeldoppervlak: 18890m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf1

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte tralie+luchtingsraech.
breedte tralie
afstand tussenspanten

23.1
1.5
0.004
3.0
0.040
0.035
0.016
0.014
0.050
0.025
0.160
0.151
0.039
0.020
1.125
3.20
0.110
0.051
4.50

(1)
(2)
(3)

(4)

(1): transmissie glasvan91.2%
(2):bijgewasverwarmingboveninkas (bij transmissiemeting)
0.04+doorsnedegewasverwarming (2*2.8-0.056)-0.096
(3):bijgewasverwarmingboveninkas (bij transmissiemeting)
0.016 +doorsnede gewasverwarraing(2*2.8-0.056)-0.072
(4): dikteprofielentralie (0.026+0.024)
+ doorsnede lucht.mechn. (0.030)
+ doorsnede leidingdaksproeier (0.030)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
totalehoogte tralie (excl.lucht.m).
doorsnede lucht.mechaniekoptralie
doorsnede leidingdaksproeiondert.
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand tralie-goot
afstandgoot-nok (onderzijden)
lengteglasdak
bouwjaar

0.010
0.022
0.006
0.051
0.026
0.024
0.300
0.030
0.030
0.42
3.50
0.081
0.05
0.167
0.683
1.65
1986

bijlageI

BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN -BEREKENING
Bedrijf1

— > meting1
situatie:
-kasdekvanbuitennogniet schoongemaakt
-geenloopfolieendruppelslangen
-buisrail0.5mvangrond
•ondergewasverwarminggemeten
-zeersomberedag (meetnauwkeurigheidminder)
-tijdens teeltwisseling (november 1989)

resultaten:
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figuur1:transmissie,zonder loopfolie,goot -goot
Uit figuur1volgt:
-tr-meet: 74.2%
-ref-bodem: 7.4% (10%van74.2%)
-tr-coef: 73.5%
-ref-coef: 10 %(gesteld,ziebedrijf5)
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— > meting2

situatie:
-geencondensopramen
-kasdekvanbuitennogniet schoongemaakt
•witloopfolie,onafgedekte steenwolmatteninwittekunststofrecirculatiegoot
-geendruppelslangen
-buisrailopgrond
-ondergewasverwarming gemeten
-overwegend diffuse omstandigheden
-tijdens teeltwisseling (november1989)

resultaten:
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figuur2:transmissieenreflectie (t.o.v.binnen),metloopfolie,
goot-goot

Uit figuur2volgt:
-tr-meet: 76.2 %
-ref-bodem:40.4%(berekend:53%van76.2)
-tr-coef: 72.2 %
-ref-coef: 53.0%(gemeten)
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— > meting3

situatie:
-geencondens opramen
-kasdekvanbuitennogniet schoongemaakt
-alleenwit loopfolie
-buisrail 0.5 mvangrond
-ondergewasverwarming gemeten
-overwegend diffuse omstandigheden
-tijdens teeltwisseling (november 1989)

resultaten:
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figuur3:reflectievanalleenloopfolie (t.o.v.binnen),goot -goot
Uit figuur 3volgt:
-ref-coef: 71%

— > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlageeen
transmisievanhetkasdekberekendvan74.8%.Indiendegewasverwarming
naarboven isgehezen, isdetransmissie 73.6%.
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BIJLAGE 1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf1
halfruits-luchting
fractievankasoppervlak:
-zijde 1
1/16
-zijde 2
1/16
max.openingshoek:44.5graden
max.luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lperm.s-1):
-lij:
4.9
-loef:
10.6
-lij+loef:
15.5

yraçnir—rdi apmtrq (8

Raamstandkarakteristiekvanluchtraamvanbedrijf1

bijlage I

BIJLAGE1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf1
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Projectievanconstructiedelenopgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoorluchting
(spantrail- of schommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot
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BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf2
2. Algemeen
code: B02
plaats: 's-Gravenzande
gewas: paprika (groen)

2. Kas

oppervlakte:
lengte:
breedte:
breedtepad:
bouwjaar:
breedteglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
goottype:
luchting:
typeluchting:
gevel:
scherm:

situering:

3.

11500m2
115m
100m
2.10m
1985
1.00m
6.40m
3.20m
4.00m
3.50m
3.30m
smal
1/2-raamper4heleramen (1/8vanoppervlak)
spantrailmechaniek
enkel;onderhortiplus;rolgevelfoliescherm (ookzomers)
AC-folie,SidacAC85;
geperforeerd (0.2mx0.2mmet6mm)
winter6wkdicht
bebouwd

Verwarmingsinstallatie

-brander:
type:
Vitotherm -VG012+M
vermogen:
2326kW (2miljoenkcal.u-1)
gemetenbijonderhoud:
laagtoeren:
32-...m3aardgas.u-1
hoogtoeren:
...-264m3aardgas.u-1
opgegevenspecificaties:
laagtoeren:
37 -...m3aardgas.u-1
hoogtoeren:
...-290m3aardgas.u-1
-ketel:
type:
vermogen:

SMD
2326kW (2miljo*

-condensor:
type:

enkelecondensor

-warmtebuffer:

geen
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-transportleidingen:bovenhoofdpad
-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
4 per3.20m
opgrondalsbuisrail
ketel

-gewasverwarming: geen
-matverwarming:
doorsnede:
aantal:
warmtebron:

25mm
4per3.20m
condensormetaanvullingvanketel

-gasmeter:
typemeter:
Qmin:
Qmax:

InstrometG250
20m3.u-l
400m3.u-l

4.

C02-doseerinstallatie

-rookgasdosering:
capaciteitC02-ventilator: 1550m3.u-l
vermogenC02-ventilator: 1.5kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
geen
diameteraanvoerleiding:afnemend
-darmen:
aantal:
perforatie:

5. Klimaatcomputer
klimaatcomputer:
C02-regeling:
aantalmeetboxen:
plaatsmeetboxen:
aanzuigpuntenC02:
plaatsaanzuigC02:
plaatsC02-meter:
lichtsensor:
dag-ennachtgera.:
positieweertoren:

1per3.20m
om0.20m

en sensoren
Brinkman
viacomputer
4 (houtenkist)
metkopvangewasomhoog (0.40-1.80 m)
latertussenhetgewas (anderstehoog)
1
tussengewas (1.50mvangrond)
inschakelkast inketelhuis
solarimeter
astronomisch
opdakvanbedrijfsgebouw
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6. Gewas
- teeltseizoen'89gewas:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eerste oogst:
einde teelt:
plantafstand:
aantal stengels:
medium:
plantsysteem:

'90:
paprika (grootste deel groen geoogst)
Tango (25 % ) ; Medeo (25 % ) ; Delphin(
26 oktober1989

- teeltseizoen'90gewas:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eerste oogst:
einde teelt:
plantafstand:
aantal stengels:
medium:
plantsysteem:

'91:
paprika (grootste deel groen geoogst)
Medeo (75 % ) ; Locas (25%)
5 november1990
ja, totuitzetten
27 -28december1990
n.v.t.
n.v.t.
0.57 m(-2.17plantenperm2)
3perplant
steenwol ingoot
2 * 2 rijen

7.

nee
28 december1989
1 maart1990
20november1990
0.57 m(-2.17plantenperm2)
3perplant
steenwol ingoot
2 * 2 rijen

Diversen

daksproeiers:
ventilatoren:

geen

10
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGEN BIJBEDRIJVEN
Bedrijf2

— > teeltseizoen1989 -1990
Klimaatregeling:
-inenkeleperiodenverschillend temperatuurregimevoor4afdelingen;
geengroteverschillen
-19/2:overdagminimum luchtvan3%
Brander-enketelregeling:
-tijdens teeltseizoenzijnveelvuldig instellingenvanbranderenketel
gewijzigdomeenrustigerregelingvanbrandertekrijgen
Scherm:
-9/1:eerstekeervochtkier
-5/2:schermoverdagvoorheteerstvolledigopen,daarnanogweldagen
waaropoverdaggeschermdwerd.
-22/2:scherm 'snachtsvoorheteerstvolledigopen,daarnanogwel
nachtenwaarop 'snachtsgeschermdwerd (tothalfapril)
-31/3,1/4,1/5 t/m 7/5,14/5,16/5,21/5t/m 24/5,26/5en28/5:overdag
tegenhoge instralingvanca.12à14uurtot16à18uurgeschermdmet
standvan60tot80%
-10/6van17-19uuren28/9van18-23uur100%geschermdtijdens
uitvoerenvanbestrijding
-vanaf 22/10:meestedagengeschermdvanca.18uurtot9uur.Innovember
washetschermopenkeledagensomsnauwelijksopen (van11-14uur)
-schermwassnelbedektmeteenwaterfilm,waardoordelichtreductiedoor
hetschermmindergrootwas.
Hoogtemeetboxregeling:
-1/1: 0.40ra(start)
-6/3: 0.80ra
-12/6:1.40m
-4/9: 1.80ra
Hoogteextrameetboxen:
-meter1:0.80ra
-meter2:2.10m
-meter 3:3.80m (tussennok,ongeveer0.20rabovenscherm)
Ventilatoren:
-totinmei 'snachtsgebruikt (ca.2-6uur)
C02-dosering:
-voorzichtig inwintermethogeconcentraties
-invoorjaarenzomer inzolangmogelijkbufferenopketel
-nauwelijkshogerebuistemperatuurvoorC02-dosering
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— > teeltseizoen1990 -1991
Scherm:
-tot2/2:continue geschermd
-geopend:
-2/2,3/2en4/2:12-16uur
-5/2:11-16uur
-9/2 en10/2:13-15uur
-11/2: 12 -14uur
-12/2 en13/2:11-17uur
-14/2: 10-15uur
-16/2, 17/2en18/2:10-17uur
-19/2: 10-18uur
-20/2 en21/2:11-17uur
-22/2: 10-18uur
-23/2en24/2:1020uur
-25/2,26/2en27/2:
8 -20uur
-28/2:10-19uur
nietgekierd
Hoogtemeetboxregeling:
-2/1: 0.40m
-11/2:0.55m
Hoogteextrameetboxen:
-meter 1:0.80ra
-meter2:2.10m
-meter3:3.80m (tussennok,ongeveer0.20mbovenscherm)
Ventilatoren:
-totinmet 'snachtsgebruikt
Gewas:
-gewashoogte:
-7/1: 0.40m
-11/2:0.65m
-1/3: 0.80ra
-zettingvanaflaatsteweekvanjanuari
-aaneindevanlaatsteweekvanfebruarieerstevruchtenoogstbaar
Aanvulling:
-geteeldbijeenwatdrogerklimaat,doordatsteenwolmattenvanhetbegin
meteenafgedektwaren.Inhetvoorafgaand teeltseizoenwarendematten
pas21/1volledigafgedekt.
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Gewas:

-gewashoogte:
-29/12:startmetflinkeplant
- 20/2: 0.85 ra
- 6/3:
1.00 ra
- 2/5:
1.40 ra
- 1 2 / 6 : 1.65 m
- 2 4 / 7 : 2.10 ra
- 8/8:
2.30 ra
- 4/9:
3.15 ra
-16/10:3.30m (ophoogtevangewasdraad)
-geringeuitval (minderdan20planten)
-flinklastvanneusrot inaprildoormooiedagenaaneindevanmaart.Dit
heeftmax.0.5 kgaanproduktiegekost.
-innazomerenherfstgeenproblemenmetvruchtkwaliteit (neusrot)ondanks
zonnigedageninjulienaugustus
-inaugustusbladvalvanonderste (oude)bladeren (doormooieweer?)
-laatstezetselnietvollediggelukt
-sindseindjuniroodsnijdendopkwartvanbedrijf.Hiervanéénzetsel
mindergeoogst.
-produktievanMedeoca.5kghogerdanDelphin
-produktievanMedeo inweegpadca.30kg
-groeiduurvangroengeoogstevruchten (zetting -oogst):
-winter:4 - 5 weken
-zomer:4weken
Aanvulling:
-ca.21/1zwart-wittewortelfolieomgevouwenmetuiteindelijkwittekant
naarboven
-mindersnellegroeiineerstemaandent.o.v.anderepaprikabedrijven
-produktie tegengevallen
-EC-mat:3mS
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BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf2
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brutooppervlak:
11500m2
onbeteeldoppervlak: 230m2 (- 2.0%)
beteeldoppervlak: 11270m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf2

-invoergegevens:
dakhelling
reflectie glas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte gootonderzijde
breedte gootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstandtussenroeden
kapbreedte
hoogte tralie+scherm+lucht.mech.
breedte tralie+scherm
afstandtussenspanten

23.4
1.5
0.004
7.42 (1)
0.032
0.035
0.025
0.025
0.040
0.045
0.120
0.165
0.037
0.020
1.00
3.20
0.120 ( 2 ) ; 0.096 (4)
0.125 ( 3 ) ; 0.100 (5)
4.00

(1): transmissie glasvan89.6%
bijfoliegeïnstalleerd:
(2)dikteprofielentralie (0.020+0.025)+hoogtescherm (0.07)
(luchtingsmechaniekverwaarloosd)
(3)breedteprofiel tralie+diktescherm (0.08)
bijalleenschermmechaniek:
(4)dikteprofielentralie (0.020+0.025)+hoogte schermmech. (0.025)
+ luchtingsmechaniek (0.026)
(5)breedteprofiel tralie (0.050)+breedteschermmechniek (0.05)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte tralie (ondersteprofiel)
breedte tralie (bovensteprofiel)
hoogtetralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
totalehoogte tralie (excl.lucht.m.)
doorsnede lucht.mechaniekoptralie
hoogteschermpakket (metfolie)
dikteschermpakket (metfolie)
gem.hoogte schermmech.(z.folie)
dikteschermmech. (zonderfolie)
(-hoekprofielvan0.05 x 0.05)
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot

0.014
0.035
0.014
0.050
0..050
0..020
0.025
0.205
0.026
0.070
0.080
0.025
0.050
0.42
3.50
0.08
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diktepoot
afstandtralie -goot
afstandgoot -nok(onderzijden)
afstandscherm -goot
lengteglasdak
bouwjaar

0.05
0.13
0.71
0.10
1.65
1985
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BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN -BEREKENING
Bedrijf2

~ > meting1
situarie:
-condensvorraingoprameninafdelingmetgeopendfoliescherm
-loopfolie+banenzwartplastic (opengevouwenbanenwit/zwart folievoor
omrecirculatie) (ongeveer 1/3wit;2/3zwart)
-1kapmetwittebanen
-tijdens teeltwisseling (december 1989)
-alleenschoonaanbinnenzijde

resultaten:
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figuur 1:transmissie enreflectie geopend foliescherm,
met zwart/wit-banen, goot -goot
Uit figuur 1volgt:
-tr-meet: 69.3%
-ref-bodem: 17.5%
-tr-coef: 67.6%
-ref-coef: 25 %

90

!00

bijlage I

- *—
I
50

30

O
'C

"'r-i 5?i

figuur2:reflectie geopend folieschermmetzwart/witbanen,
gemetenop0.4mhoogte
Uit figuur2volgteenveelsterkereffectopdereflectievande
afwisselingvanzwart-wittebanendanopnormalemeethoogtevan 1.5m
(figuur1).
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figuur3:transmissie enreflectiegeopend scherm in1kapmetwitte
banen,goot -goot
Uit figuur 3volgt:
-tr-meet: 74.5%
-ref-bodem:29.5%
-tr-coef: 71.6%
-ref-coef: 40 %
Deberekende transmissiecoefficientvan71.6%isaanzienlijkhogerdan
dezelfdecoefficientberekenduitgegevensvan figuur 1„namelijk 67.6%.
Ditverschil isniet teverklaren.Hoogstenskandegemetenreflectievan
het loopfolie inwerkelijkheidhogerzijngeweest.Maaromopeen
transmissiewaarde van67.6%uit tekomenmoetdereflectiecoefficientvan
het folie80%zijn.
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figuur4:transmissie enreflectiemetgeslotenfolieschermmet zwart/wit
banen,goot -goot
Uit figuur4volgt:
-tr-meet: 61.7%
-ref-bodem:16.5%
-tr-coef:
-ref-coef: 27 %

Uit degemetentransmissiesvan figuur1(geopend foliescherm: 69.3 %)en
figuur4 (geslotenfoliescherm: 61.7%)volgt eentransmissievanhet
geïnstalleerde folieschermvan89.0%.Dit isaanzienlijkhogerdandeca.
80%dievoordetransmissievaneenfolieschermwordtopgegeven.
Deberekende reflectiecoefficient van27%komtgoedovereenmet 25%in
situatiemet geopend foliescherm (figuur1).
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— > meting2

situatie:
- nauwelijks condensopramen
-binnen schone ramen
-wit schoon loopfolle,verwarraingsslangen, druppelslangen, witte kunststof
recirculatiegotenopgrond
-tijdens teeltwisseling (december1990)

resultaten:
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figuur 5:reflectieentransmissie zonder scherm (alleen schaduwvan
schermmeenemer vlakbij tralie), goot -goot
Uit figuur5volgt:
-tr-meet: 77 %
-ref-bodem:45 %
-tr-coef: 72.4%
-ref-coef: 58 %
De berekende transmissiecoefficientvan72.4%komt goed'overeenmetde
71.6%vanmeting1(figuur3).
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figuur 6:reflectie entransmissiemet foliescherm, goot -goot
Uit figuur 6volgt:
- tr-raeet:
71.5 %
- ref-bodera: 42 %
- tr-coef:
- %
- r e f - c o e f : 59 %
Uitdegemeten transmissiesvanfiguur 5(geopend foliescherm: 77.0%)en
figuur 6 (gesloten foliescherm: 71.5%)volgt eentransmissievanhet
geïnstalleerde folieschermvan92.9%.Dit isaanzienlijkhogerdandeca.
80%dievoorde transmissievaneen folieschermwordtopgegeven.
Dereflectiecoefficientvan58en59%inresp.
goedmet elkaarovereen.

figuur 5en6komen
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transportleiding hoofdpad

ongeschermd

figuur 7:transmissievangeschermdgedeeltenaarongeschermdgedeelte,
evenwijdigaangoot.
Uit figuur 7volgt eengrotereductievan transmissiedoor2transportleidingenvoorverwarmingbovenhethoofdpad. Dereductievanhet
foliescherm ismindergroot.

~ > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlageeen
transmisievanhetkasdekberekendvan 71.0%.Indiennoggeenfolieaanhet
schermmechaniek geïnstalleerd is,isdetransmissie 71.8%.
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BIJLAGE1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf2

halfruits-luchting
fractievankasoppervlak:
-zijde1
1/16
-zijde2
1/16
max.openingshoek:43.5graden
max.luchtuitwisseling(m3.m-2.u-lperm.s-1):

- lij:
- loef:
- l i j + loef:

4.9
10.4
15.3
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Raamstandkarakteristiekvan2luchtramenvanbedrijf2
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BIJLAGE 1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf2
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Projectievanconstructiedelen opgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoor luchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoor luchting
(spantrail-of schommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot
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BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf3
2. Algemeen
code: B03
plaats: 's-Gravenzande
gewas: rondetomaatmettussenplantingvleestomaat

2. Kas
oppervlakte:
lengte:
breedte:
breedtepad:
bouwjaar:
breedte glas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
luchting:

typeluchting:
gevel:
scherm:

situering:

3.

14000m2
220.8m
60-65m
2.40m (onbeteeldebreedte2.00m)
1970 (voor)en1973 (achter)
0.73m
geen
3.20m
3.00m
2.40m
2.20m
zw-zijde:4helerameninelkekap
(-1/4 vanoppervlak)
no-zijde:4heleramenper5kappen
(1/20vanoppervlak)
draad (voor)enbuis (achter)
enkel,folie invoorjaar
voor:geperforeerdAC-85 foliescherm
(0.2*0.2mmet4mm)
achter:geen
gedeeltelijkbebouwd

Verwarmingsinstallatie

-brander:
type:
vermogen:
laagtoeren:
hoogtoeren:

Puripher -SGO4500LM
4467kW (4miljoenkcal.u-1)
48 -240m3aardgas.u-1
105 -520m3aardgas.u-1

-ketel:
type:
vermogen:

SMD
4467kW (4miljoenkcal.u-1)

-condensor:
type:
warmtebenutting:

enkelecondensor
hoofdnet (groep3en4)aangevuldmetwateruitketel

-warratebuffer:

geen

transportleidingen:bovenhoofdpad
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-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
3 (voor)en4
aanpaal,ca.
ketel

-gewasverwarming:

geen

-matverwarming:

geen

-gasmeter:
typemeter:
Qrain:
Qmax:

InstrometG650
50m3.u-l
1000m3.u-l

4.

0.40mvangrond

C02-doseerinstallatie

-rookgasdosering:
capaciteitC02-ventilator:2030m3.u-l
vermogenC02-ventilator: 1.1kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
geen
diameteraanvoerleiding:afnemend (250
-darmen:
aantal:
perforatie:

60mm)

1per6.40m
om0.40m

5. Klimaat computer en sensoren
klimaatcomputer:
C02-regeling:
aantalmeetboxen:
plaatsmeetboxen:
aanzuigpuntenC02:
plaatsaanzuigC02:
plaatsC02-meter:
lichtsensor:
dag- ennachtgem.:
positieweertoren:

Brinkman
viacomputer
4 (rondeplastic)
inbeginmetkopvangewasomhoog,
latertussengewas (0.5-1.5 m)
1
tussengewas (1.50mvangrond)
inketelhuis
solarimeter
astronomisch
langskas,vervanoverigebebouwing
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6. Gewas
-voorjaarsteelt:
gewas:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eerstebloei:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:

rondetomaat
Liberto
15november1989
ja
28december1989
16januari1990
12maart1990
8augustus1990
0.57 m (2.19-plantenperm2)

najaarsteelt(tussenplanting):
vleestomaat
gewas:
Curuso (deRuiter)
ras:
15juni1990
zaaidatum:
nee
belicht:
18juli1990
plantdatum:
25juli1990
eerstebloei:
15september1990
eersteoogst:
20december1990
eindeteelt:
0.57m (2.19-plantenperm2)
plantafstand:
medium:
plantsysteem:

ingehuldsteenwol
2 * 2 rijen,openneer

7.Diversen
daksproeiers:
ventilatoren:

nietgebruikt
t/mmaart
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BIJLAGE 1.2. AANVULLENDE OPMERKINGEN BIJ BEDRIJVEN
Bedrijf 3

Klimaatregeling:
- laatste wekenvan tweede teelt de temperatuur laten zakken naar ca. 15C
voor vertraagde afrijping
-min.buistemperatuurvan afdeling 3en4 (4* 51 mm per kap)meestal 5C
lager danvan afdeling 1en 2 (3* 51mm per kap)
(stookinstelling 19 t/ra22 en 24;zie
)
Scherm:
- alleen invoorste 2 afdelingen
-bediening is handmatig
- scherm was open of dicht;niet ofnauwelijks op kier
- gebruik ineerste wekenvan teelt:
gesloten van 29/12 (16 uur) tot 7/1 (12uur) envan 8/1 (17uur) tot
9/1 (10 uur)
-half maart is folie verwijderd
- in laatste week van november isnieuw folie geïnstalleerd (alleen in
eerste 2 afdeling).
- geschermd:
- 23/11 (14uur) t/m 28/11 (12 uur)
- 25/11 (15uur) t/m 30/11 (10 uur)
- 30/11 (16uur) t/ra12/12 (16 uur)
- 13/12 (15uur) tot einde
Hoogte meetbox regeling:
- 2/1: 0.70ra(start)
- 20/2:1.40 m
- 8/8: 0.70 m
- 4/9: 1.20ra
Hoogte extra meetboxen:
-meter 1: 0.70 m
-meter 2: 1.80 m (bovenkant gelijk aan gewasdraad)
-meter 3: 2.70ra(tussen nok, ca. 0.25raboven scherm)
C02-dosering:
- zo lang mogelijk bij kleinste branderstand bufferen op ketel met iets
hogere buistemperatuur
- als C02-vraag, danmax. temperatuur van ketel +5 C (automatisch)
-hoog ingestelde C02-streefwaarde (> 1000ppm)wordt zelden gerealiseerd
Gewas:
-bij eerste teelt start met forse planten, 7 - 8 bladeren groter dan 5cm
- 2/2 op mat gezet
-bij teeltwisseling plantenvan eerste teelt op ca. 8/8 doorsnijden en nog
2weken laten verdrogen
-vleestomatenras Curuso iseen minder gangbaar ras,maar voldoet goed bij
tussenplanting enbehoudt vruchtgrootte tot einde van teelt
- Ethrel-behandeling aan einde van tweede teelt
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BIJLAGE 1.3. INDELING VAN BEDRIJVEN
Bedrijf 3
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bruto oppervlak:
14000 m2
onbeteeld oppervlak: 530m2 (- 3.8 %)
beteeld oppervlak: 13470 m2

voor
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-planthoogte:
-eersteteelt:
-20/2:kopop 1.40ra
-5/3: kopop1.80m,plant ietslatenzakken
-20/3:kop0.10rabovendraad (op2.20m)
-april:neergaandekop;onderste 1.50mkaalafgezienvanenkele
vruchten
-12/6:kopbijgrond;wordtweeropgebonden
-tweedeteelt:
-8/8:kopop1.30ra
-21/8:kopop1.75m,plantlatenzakken,hoogte 1.60ra
-16/10:kopbovendraad
-produktie:
-doorstormvan25januarien1-2maartglasschade;bij schadevergoeding
isuitgegaanvaneenproduktiereductievan0.6 kg.ra-2(2%)
-produktie toteindmeitoch10-15%bovenproduktievanvoorafgaand
jaar
Aanvulling:
-gezondgewas
-EC-mat:3.5 -4mS
-biologischebestrijding
-bestuivingmethommels
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf3-voor

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger
breedte ligger
afstand tussenspanten

23.1
1.5
0.004
7.7 (1)
0.038
0.025
0.017
0.020
0.030
0.050
0.120
0.220
0.035
0.020
0.73
3.20
0.020(2);0.140(4)
0.040(3);0.140(5)
3.00

(1): aanname transmissie glasvan89.5%
geenscherm geïnstalleerd:
(2)en(3)isalleenprofielvanligger
welschermgeïnstalleerd:
(4)en(5)isligger+geopendscherm
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
draadmechaniek
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstandligger-goot
afstandgoot-nok
(onderzijden)
lengteglasdek
bouwjaar

0.012
0.028
0.005
-

0.33
2.40
0.04
0.04
0.15
0.69
1.65
1970
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Bedrijf3-achter

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte gootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedte roede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger
breedte ligger
afstand tussenspanten

23.1
1.5
0.004
7.7
(1)
0.078 (2)
0.025
0.057 (3)
0.020
0.030
0.050
0.120
0.220
0.035
0.020
0.73
3.20
0.020
0.040
3.00

(1) aanname transmissie glasvan89.5%
(2) hoogteonderstehelftnok(0.038)+doorsnedelucht.m.
(3) gern,breedteonderzijdenok((0.028+0.005)/2-0.017)
+ doorsnedelucht.m. (0.040)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
doorsnede lucht.mech.parall.goot
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstandligger -goot
afstandgoot-nok(onderzijden)
lengteglasdek
bouwjaar

0.012
0.028
0.005
0.050
0.33
2.40
0.04
0.04
0.15
0.69
1.65
1973

(0.040)
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BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN -BEREKENING
Bedrijf3

— > meting
situatie:
-geencondens opramen
-schoondek (binnenenbuiten)
-wit loopfolie endruppelslangenopgrond
-verwarmingsbuizenhangendaanspantenondernokonderelkaar
-inafdeling zonder scherminstallatie (afdeling4)
-tijdens teeltwisseling indecember

resultaten:

m i

figuur 1:reflectie entransmissie zonderscherm, goot -goot
Uit figuur 1volgt:
-tr-raeet: 76%
-ref-bodem:49%
-tr-coef: 71%
-ref-coef: 64%

— > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmet deafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlageeen
transmisievanhetkasdekberekendvan:
-67.0%voorstehelftvankasmetgeopendscherm
-71.3%voorstehelftvankasmetverwijderd scherm
-70.1%achterstehelftvankaszonderscherm
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BIJLAGE 1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf3

heelruits-luchting
fractievankasoppervlak:
-zijde 1
1/8
-zijde2
1/40
max.openingshoek:26.0graden
max.luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lper m.s-1):
-windaanzijde 2:12.4
-windaanzijde 1:17.3
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Raamstandkarakteristiekvanluchtraamvanbedrijf3
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf3

Projectievanconstructiedelen op grondoppervlak
verklaring:
d-draadniechaniekvoor luchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoorluchting
(spantrail-ofschoramelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot
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BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf4
2. Algemeen
code: B04
plaats: 's-Gravenzande
gewas: komkommer

2. Kas
oppervlakte:
beteeldoppervlak:
lengte:
breedte:
bouwjaar:
breedteglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
luchting:
typeluchting:
gevel:
scherm:
situering:

3.

7800m2
7600m2
73.7m
100m
1982
1.00m
6.40m
3.20ra
4.00m
3.00m
2.25m
1/2-raamper4heleramen(1/8vanoppervlak)
schommel
dubbel,geenfolie
wintervastfolie
gedeeltebebouwd

Verwarmingsinstallatie

— installatie1:
doel:hoofdwarmtebron
-brander:
type:
vermogen:
aardgasverbruik:

Johnson&Burners
3500kW (3miljoenkcal.u-1)
55 -315m3aardgas.u-1

-ketel:
type:
vermogen:

Bruna
3500kW (3miljoenkcal.u-1)

— installatie2:
doel:C02-dosering
-brander:
type:
vermogen:
aardgasverbruik:

Puripher
580kW (0.5miljoenkcal.u-1)
18-55m3aardgas.u-1
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-ketel:
type:

Vermeaten

-condensor:
type:
-warmtebuffer:

combi (Crone)
geen

-transportleidingen:bovenhoofdpad
-hoofdnet:
aantal:
positie:

4*51mmen1*49nunper3.20m
4aanpoten(51mm)
1bovenpadalstransportrail (49mm)
warmtebron:
ketel
-gewasverwarming: geen
-matverwarming:
aantal:
warmtebron:

4. C02-dos eer installât

2per3.20ra
condensor

ie

-rookgasdosering:
vermogenC02-ventilator:0.75kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
geen
diameteraanvoerleiding:afnemend (125 -75mm)
-darmen:
aantal:
perforatie:

5. Klimaatcomputer

1per3.2m
om0.60m.

en sensoren

klimaatcomputer:
Brinkman
C02-regeling:
viaC02-meter
aantalmeetboxen: 3(houten.kist)
plaatsmeetboxen: metkopvangewasomhoog tot1.50m
aanzuigpuntenC02: 1
plaatsaanzuigC02:tussengewas
plaatsC02-meter: inketelhuis
lichtsensor:
solarimeter
dag- ennachtgem.: astronomisch
positieweertoren: aanzijgevelvanbedrijfsgebouw

bijlageI

6. Gewas
gewas:

komkommer

-teelt1:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatura:
eersteoogst:
eindeteelt:

Allure
19november1989
ja
22december1989
6 februari1990
26augustus1990

-teelt2:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:

Korona
6 augustus1990
nee
28augustus1990
18september1990
14november1990

plantafstand:
medium:
plantsysteem:

0.45 m (- 1.40plantenperm2)
ingehuldsteenwol
V-systeemmet2stengelsperplant

7. Diversen
daksproeiers:
ventilatoren:

geen
geen
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGENBIJBEDRIJVEN
Bedrijf4

Inrichting:
-geenwitgemoffeldebuizen,maarroestig
-vijfdeverwarmingsbuis isaanvullendnet,wordtautomatisch
bijgeschakeld.Overdagwordtsetpointvandezebuissnel
stralingsafhankelijk afgebouwd.
-tothalffebruari langseenzijdevankapevenwijdigaanglasfolie
gespannen
Klimaatregeling:
-2/1:folieschermalverwijderdvanwegevochtproblemen
-februari/maart:overdagongeveer4%lucht
C02-dosering:
-nietviacomputer,maarviaC02-meter
-max.C02-streefwaarde:
-1/1:500ppm
-8/1:700ppm
-kleinebrander+ketelspeciaalvoorC02-dosering,dieookaloverdagin
winterwordtgebruiktbijdagenmetveelinstraling endaardoorgeringe
warmtevraag (brandercontinuaan). Deminimumcapaciteit isca.23
m3.ha-l.u-l.Dewarmtewordt indekasgeloosd.
Gewas:
- teelt1:
-1stengelsysteemmet2ranken
-juni:produktiehogerdanvorigjaar
-juni/juli:gewashoudtzichnoggoed;pasinaugustus terugvalvan
produktie.
-weiniguitval
~ teelt2:
-2stengelsysteemmetdoorlatengroeienvankoppen
-directnastartlastvanPythiura
-tegenvallendeproduktie (10%meerverwacht)
Aanvulling:
-EC-raat:nooitlagerdan3mS

bijlage I

BIJLAGE 1.3. INDELING VAN BEDRIJVEN
Bedrijf 4
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bruto oppervlak:
7800 m2
onbeteeld oppervlak: 200m2 (- 2.6%)
beteeld oppervlak:
7600 m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf4

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok+buis
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde+buis
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte gootonderzijde
breedte gootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte tralie+lucht.mech.
breedte tralie+lucht.mech.
afstand tussenspanten

22.4
1.5
0.004
7 .7
0,.089
0,.025
0..067
0.017
0.035
0.060
0.120
0.154
0.035
0.020
1.00
3.20
0.081
0.096
4.00

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(1): aanname transmissie glasvan89.5%
(2):hoogteonderstedeelnok(0.038)+monorailbuis (0.051)
(3): gern,breedteonderzijdenok((0.03+0.003)/2)+monorailbuis (0.051)
(4):hoogteprofielentralie (0.030+0.025)+lucht.mech. (0.026)
(5):breedsteprofiel tralie (0.076)+lucht.mech. (0.026)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
verwarmingsbuisboveninkas
breedte tralie (bovensteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
breedte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (ondersteprofiel)
doorsnede lucht.mech.(middeninvak)
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand tralie -goot
afstandgoot -nok(onderzijden)
lengteglasdak
bouwjaar

0.003
0.030
0.006
0.051
0.070
0.025
0.053
0.030
0.026
0.525
3.00
0.09
0.063
0.057
0.687
1.65
1982
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BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN -BEREKENING
Bedrijf4

«—>meting

situatie:
-dubbelslangenenmattenopgrond
-roestigeverwarmingsbuizenopgrond,aanpotenenalsbuisrail
-witloopfolie
-vast foliescherm
-geencondensopramen
-aanbindtouwaangewasdraad
-tijdens teeltwisseling (december 1989)

resultaten:
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figuur 1:transmissie enreflectiebijgeslotenfoliescherm, goot -goot
Uit figuur 1volgt:
-tr-meet: 71 %
-ref-bodem:40 %
-tr-coef:
-ref-coef: 56.3%

— > berekening
Methettransmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlageeen
transmisievanhet kasdekberekendvan70.7%(geenfolie inkas).

bijlageI

BIJIAGE1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf4

halfruits-luchting
fractievankasoppervlak:
-zijde 1
1/16
-zijde2
1/16
max.openingshoek:38.5graden
max.luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lperm.s-1):

- lij:
- loef:
- l i j + loef:

4.7
9.4
14.1
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Raamstandk'arakteristlekvanluchtraamvanbedrijf4
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf4

• * -
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m

Projectievanconstrucciedelenopgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoorluchting
(spantrai'1-of schommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot

bijlageI

BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf5
1. Algemeen
code: B05
plaats: 's-Gravenzande
gewas: rondetomaat

2. Kas
28670m2
oppervlakte:
lengte:
205m
breedte:
140m
breedtepad:
2.20m
beteeldoppervlak:
28060m2
onbeteeldoppervlak : 600m2 (- 2,1 %)
bouwjaar:
1984
breedteglas:
1.00ra
89%
transmissieglas:
6.40m
tralie:
kapbreedte
3.20m
vakmaat:
4.00m
poothoogte:
3.50m
hoogtegewasdraad:
3.50m
luchting:
1/2-raamper4heleramen (1/8vanoppervlak)
typeluchting:
schommel
gevel:
enkel,geenfolie
scherm:
LS15
grootgedeeltebebouwd
situering:

3.

Verwarmingsinstallatie

-brander:
type:
vermogen:
laagtoeren:
hoogtoeren:

Puripher
8200kW (7miljoenkcal.u-1)
96 - 528m3aardgas.u-1
165 -930;iii3aardgas.u-1

-ketel:
type:
-condensor:
type:

enkelecondensor

-warmtebuffer:
aantal:
2
capaciteit:
240m3 (140+100m3->80m3.ha-l)
positie:
liggend
warrateonttrekking: directnaarkas
temperatuurtraject:max.95C

bijlageI

transportleidingen:bovenhoofdpad
-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
4per3.20m
opgrondalsbuisrail
ketel

-gewasverwarming:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

28mm
2per3.20m
hijsverwarming
condensormetaanvullingvanketel

-matverwarming:
aantal:
doorsnede:

4 per3.20m
25mm

EVI

gasmeter:

4.

C02-doseerinstallatie

-rookgasdosering:
capaciteitC02-ventilator:voldoendevoorbranderstandvan120m3.ha-l.u-l
-gewensteverdelingdoor:smoorplaatjes
-darmen:
aantal:
perforatie:
5. Klimaat computer

2per3.20m
om0.40men0.30m
en

sensoren

Brinkman
klimaatcomputer:
viacomputer
C02-regeling:
6
aantalmeetboxen:
metkopvangewasomhoogtot0.5monderdraad
plaatsmeetboxen:
6viamultiplexer
aanzuigpuntenC02:
plaatsaanzuigC02:overhetgewas (4mvangrond)
plaatsC02-meter: kas
lichtsensor:
solariraeter
dag-ennachtgem.: astronomisch

bijlageI

6. Gewas
gewas:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:
medium:
plantsysteem:

rondetomaat
Blizzard
6 november1989
ja
28november1989
week9
n.v.t. (registratievroegtijdigbeëindigd)
0.55m (- 2.3plantenperm2)
vanaf10/3 bij1op4plantenextrastengel
ingehuldsteenwol
2 * 2 rijen,hogedraad

7.Diversen
daksproeiers:
ventilatoren:

nee
j*
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGEN BIJBEDRIJVEN
Bedrijf5

Kasinrichting:
-sterkebeschaduwingdoortransportleidingenbovenbetonpad
-wit folie inpadeninjuliverwijderdvoor:
-uitdrogenvangrond (gemakkelijkerbij teeltwisseling)
-meervocht indekas
Klimaatregeling:
-scherm:overdagalleenalskoudis(Tuit<5C)
C02-dosering:
-inbeginvanteeltindecemberafluchtenvanC02a.g.v.ophopingvanC02
uitbodem (concentraties oplopend tot1000ppm)
-injulienaugustus ishetC02-programma 'snachtshandmatiguitgeschakeld
omerzekervantezijndatdevolgendeochtendeerstalhetwarmteuit
dewarmtebuffer isgehaaldvoordatdebufferopnieuwwordtbenut.
Warmtebuffering:
-startgebruikvanbuffer:14februari
-max.temperatuur:95C (soms98C)
-vastebranderstand:
-vroeg invoorjaar:40 -50%
-april40 -45%
-zomer30%;opminderwarmedagen40%(somsgedeeltenvandag)
-najaar:30-40%
-bijbranderstand tot50%zekerallerookgassennoggedoseerd.Hetlage
trajectlooptvan96-528m3.u-l;60%zoudan355m3.u-lzijn,dus
ca. 120m3.ha-l.u-l (lineairverloopverondersteld,daarom60%i.p.v.
50%genomen). 30%komtovereenmetca.75m3.ha-l.u-l
Gewas:
-gewashoogte:
5/1: 0.90m
24/1: 1.20m (plantallatenzakken)
5/3: 2.30m
-trossentot1/1verwijderd;eerstegezettevruchtenca.10/1
-vanafbeginfebruaribestuivingdoorhommels,inbeginafentoe
ondersteunddoorstamtrillen
-vanaf10/3extradiefbij1opde4plantenaangehouden
-indezomerennajaargeenextreemschraal/opengewas
-goedevroegeproduktie
-inaugustus inhetalgemeentegenvallendevruchtmaat
-uitvalca.5%indeloopvanhetjaar
Aanvulling:
-EC-mat:4 -4.5mS
-eindseptember isopgedeeltevanhetbedrijfdeteeltvroegtijdig
beëindigdvoor ingrijpende aanpassingvandetransportleidingenvande
verwarming.Deverzamelingvangegevensvoordevalidatie isopdat
momentdanookgestaakt.
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BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf5

aos m.

AA
i

c

c

,

X

c
Hom

r
c

3

1

C

e

\

brutooppervlak:
28670m2
onbeteeldoppervlak: 600m2 (- 2.1%)
beteeldoppervlak: 28070m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf5

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte tralie+scherm
breedte tralie+scherm
afstand tussenspanten

24.2
1.5
0.004
9.0
(1)
0.037
0.025
0.019
0.030
0.025
0.035
0.120
0.150
0.036
0.020
1.00
3.20
0.12 (1)
0.14 (2)
4.00

(1) transmissieglasvan89.0%
(2) hoogte tralie (2profielen-0.020+0.025)+hoogtescherm (0.075)
(3) breedsteprofieltralie (0.050)+breedte scherm (0.090)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte tralie (onder)
hoogte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
totalehoogte tralie(excl.lucht.m.)
doorsnede lucht.mechaniekoptralie
hoogte schermpakket
dikte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand tralie -goot
afstandgoot -nok(onderzijden)
afstandscherm -goot
lengteglasdek
bouwjaar

0.030
0.030
0.007
0.050
0.020
0.020
0.305
0.030
0.075
0.090
0.55
3.50
0.08
0.05
0.143
0.700
0.115
1.65
1984
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BIJLAGE 1.5.TRANSMISSIEMETING EN-BEREKENING
Bedrijf5
— > meting

situatie:
• geen loopfolie enmatten
-buisrail opgrond
•geen condensopramen
-druppelslangen hangend aangewasverwarming
-waarschijnlijk ramenaanbinnenkant niet 100%a.g.v. grondbewerking
in deze afdeling
-vanbuitennogniet schoon
-tijdens teeltwisseling (oktober1990)

resultaten:
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figuur 1:reflectieentransmissiebijgeopend scherm, goot -goot
Uit figuur1volgt:
-tr-meet: 69 %
-ref-bodem: 8.5%
-tr-coef: 68 %
-ref-coef: 12 %
— > berekening
Methettransmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoals weergegeven inonderdeel 3vandeze bijlageeen
transmisievanhetkasdek berekendvan71.2%(geopend scherm).
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BIJLAGE 1 . 6 . RÀAMSTANDKARAKTERISTIEK EN VENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf 5

h a l f r u i t s -luchcing
f r a c t i e van kasoppervlak:
-zijde1
1/16
-zijde2
1/16
max.openingshoek:39.7graden
max. luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lperm.s-1):
- lij:
4.8
- loef:
9.7
- l i j + loef:
14.5
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Raamstandk'arakteristiekvanluchtraaavanbedrijf5
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BIJLAGE 1.7.PROJECTIEVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf5
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Projectievanconstructiedelenopgrondoppervlak
verklaring:
d-draadraechaniekvoor luchting
g-goot
m - aandrijfraechaniek voor luchting
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot
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BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf6

1. Algemeen
code: B06
plaats: 's-Gravenzande
gewas: paprika (rood)

2. Kas
oppervlakte:
lengte:
breedte:
onbeteeldoppervlak:
bouwjaar:
breedteglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
luchting:
typeluchting:
gevel:
scherm:
situering:

3.

11700m2 (voor:7700m2;achter:4000m2)
190m
63 -66ra
400ra2
1976 (voor)en1980(achter)
0.73m
voor:geen;achter:6.40m
3.20m
3.00m
2.40m (voor);2.70m (achter)
2.50m (voor);2.65m (achter)
1/2-raamper4heleramen (1/8vanoppervlak)
schommel
enkel
ACD-folie -Infralux,DeBruine (beweegbaar)
perforatie:5muiop0.2*0,2m
gedeeltelijkbebouwd

Verwarmingsinstallatie

-brander:
type:
vermogen:
laagtoeren:
hoogtoeren:

Goedkoop3000
4080kW (3.5miljoenkcal.u-1)
50-150m3aardgas.u-1
450m3aardgas.u-1(nietmodulerend)

-ketel:
type:
vermogen:

SMD3000
3500kW (3miljoenkcal.u-1)

-condensor:
type:

enkelecondensor

-warmtebuffer:
capaciteit:
90m3 (- 77m3.ha-l)
positie:
staand,hoogte11m
warmteonttrekking: directnaarkas
temperatuurtraject:max.105C
-transportleidingen:bovenhoofdpad

bijlageI

-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
4per 3.20m
opgrondalsbuisrail
ketel

-gewasverwarming:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

28mm
2per3.20m
hijsverwarming
condensormetaanvullingvanketel

-matverwarming:
aantal:
doorsnede:

4per3.20m
25mm

4.

C02-doseerinstallatie

-rookgasdosering:
capaciteitC02-ventilator:totbranderstandvan75m3.u-l
vermogenC02-ventilator: 2.2kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
ja
diameteraanvoerleiding:afnemend
-darmen:
aantal:
perforatie:

5. Klimaat computer
klimaatcomputer:
C02-regeling:
aantalmeetboxen:
plaatsmeetboxen:
aanzuigpuntenC02:
plaatsaanzuigC02:
plaatsC02-meter:
lichtsensor:
dag-ennachtgem.:
positieweertoren:

2per3.20m
om0.60m

en

sensoren
Brinkman.
viacomputer
4
metkopvangewasomhoog (0.35 -1.70 m)
1
tussengewas (1.50mvangrond)
inketelhuis
solarimeter
astronomisch
aankas
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6.

Gewas

gewas:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:
aantalstengel:
medium:
plantsysteem:

7.

paprika (rood)
Mazurka (90%)enCubico (10%)
5oktober1989
ja,totuitzetten
11december1989
week131990
19november1990
0.40m (- 3.1plantenperm2)
2perplant
ingehuldsteenwol
2 * 2 rijen,hogedraad

Diversen

daksproeiers:
ventilatoren:

ja
ja,bijgeslotenschermeninochtend
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGEN BIJBEDRIJVEN
Bedrijf6

Klimaatregeling:
-aanvullendmatverwarmingt/rafebruari;daarnawarmtevancondensor
-daksproeiers invoorjaarenzomer 'smiddags (1-6uur)bij telage
vochtspanning inkasgebruikt
-opwarmtedagenis 'smorgensveelgeluchtom 'smiddagseenerglage
luchtvochtigheid daarmee trachtentevoorkomen
-vanafapril/mei 'snachtsopvochtregelendoorsomshoge temperatuurvan
gewasverwarming (60-70 C). Streefwaardevoorrv:75 -78%.
Schermregeling:
-beweegbaar foliescherm
-inhetalgemeen isernauwelijksgekierd
-januari:vanaftweedeweektussenca.11-16uurkiervolledigopen
-februari:nietgeslotenschermvanca.9.30 -17uur
-maart:ineersteweekenkelenachtennogschermgeslotenvan
ca. 18 -9uur
-nabeginmaartnauwelijksmeergebruikvanscherm
-invoorjaarenzomer isoverdagnietgeschermd,maarzijndaksproeiers
gebruikt
-totaal is1170uurgeschermd
C02-dosering:
-inwinterstartdoseringpasna9uur
Warmtebuffering:
-19/2:eerstedagdatwarmtebufferisgebruikt
-8/3:eerstedagdatwarmtebuffervolledig isbenut
-temperatuurtrajecttot105C,somstot110C
-openkelewarmedageninjuliènaugustuskonnietaldeopgeslagenwarmte
inbuffervoorhetbeginvandedoseringopdevolgende dagworden
benut
-branderstand: 75m3 'smorgenstot50m3overdag.Bij75m3 isbovengrens,
wantbijhogerebranderstandwordtdeelvanrookgassennietgedoseerd.
Hoogte meetbox:
-28/12 :0.35m
0.50m
-19/2:
1.10m
-5/3:
-17/4:
1.40m
-11/6:
1.70m
Hoogte gewasverwarming:
0.40m
-5/3:
1.00m
-1/5:
-23/7: 1.30m
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Gewas:
-aanvullendebestuivingdoorhommels
-gewashoogte:
-19/2:0.40m
-5/3: 1.15m
-17/4:1.50m
-14/5:1.75m
-11/6:2.00m
-23/7:2.30m
-25/9:gekopt
-19/2:vruchtdunnenopca.6-7stuksperplant
-weinigkwaliteitsproblemen (minderdan10%binnenland (neusrot))
-laatstevruchtenzijngroengeoogst (0.4kg.m-2)
-totaal is0.5 kg.m-2groengeoogst
-eerstezetselvanaf25/1
-groeiduurvruchten (zetting -oogst): inwinter9wekentotca.7.5weken
inzomer
Aanvulling:
-hoogaardgasverbruikvoorhoog temperatuurregime;daarstaatwelhoge
kg-produktie tegenover
-EC-mat:3.5 -4mS
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BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf6

if m
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brutooppervlak:
11700ra2
onbeteeld oppervlak: 400ra2(- 3.4%)
beteeld oppervlak: 11300m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf6-voor

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstandtussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger+scherm+lucht.raech.
breedte ligger+scherm+lucht.m.
afstandtussenspanten

24.1
1.5
0.004
7.7 (1)
0.030(2)
0.035
0.017 (3)
0.026
0.017
0.060
0,.120
0 .225
0..030
o .020
0.73
3.20
0.112(4)
0.142(5)
3.00

(1): aannametransmissie glasvan89.5%
(2):bijgewasverwarmingboveninkas(bijtransmissiemeting)
0.03+doorsnede gewasverwarming (2*2.8-0.056)-0.086
(3):bijgewasverwarmingboveninkas(bijtransmissiemeting)
0.017+doorsnede gewasverwarming (2*2.8-0.056)-0.073
(4):hoogte ligger (0.050)+hoogte scherm (0.045)+lucht.mech.
(5):breedte ligger (0.040)+diktescherm (0.085)+lucht.mech.
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedteligger
hoogte ligger
doorsnede lucht.mech.(invak)
hoogteschermpakket
dikte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstandligger -goot
afstandgoot-nok(onderzijden)
bouwjaar

0.022
0.029
0.006
0.040
0.050
0.017
0.045
0.085
0.40
2.40
0.06
0.04
0.20
0.72
1976

(0.017)
(0.017)
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Bedrijf6-achter

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte tralie+scherm+luchtmech.
breedte tralie+scherm+luchtmech.
afstandtussenspanten

24.6
1.5
0.004
7.7
(1)
0.035
0.035
0.023
0.027
0.017
0.060
0.120
0.217
0.030
0.020
0.73
3.20
0.129 (2)
0.159 (3)
3.00

(1): aanname transmissieglasvan89.5%
(2):hoogte2profielentralie (0.03+0.03)+hoogtescherm (0.042)
+ lucht.mech. (0.027)
(3):breedsteprofiel tralie (0.03)+diktescherm (0.10)
+ lucht.mech. (0.027)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (ondersteprofiel)
breedte tralie (bovensteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
totalehoogte tralie (excl.lucht.m.)
doorsnedelucht.mech. (invak)
hoogte schermpakket
dikte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstandtralie -goot
afstandgoot-nok(onderzijden)
afstandscherm -goot
lengteglasdek
bouwjaar

0.025
0.029
0.020
0.027
0.030
0.030
0.030
0.288
0.027
0.042
0.100
0.35
2.80
0.08
0.05
0.058
0.73
0.40
1.65
1980
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BIJIAGE 1.5.TRANSMISSIEMETING EN-BEREKENING
Bedrijf 6-voor
— > meting
situatie:
- inenige mate condensopramen
-loopfolie,buisrail (nietwitgemoffeld), druppelslangeneningeluierde
mattenopgrond
-direct onder gewasverwarming
-tijdens teeltwisseling (december1989)
resultaten:

. , , .

._i

•

reflectie

^

L
figuur1:transmissieenreflectiebijgeopend foliescherm, goot -goot
Uit figuur 1volgt:
-tr-meet: 70%
-ref-bodem:40%
-tr-coef: 66%
-ref-coef: 57%
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figuur 2:transmissie enreflectiebijgeslotenfoliescherm, goot -goot
Uit figuur 2volgt:
-tr-meet: 64%
-ref-bodem:36%
-tr-coef:
-ref-coef: 56%
Uitdegemeten transmissiesvanfiguur 1(geopend foliescherm: 70%)en
figuur 2(gesloten foliescherm: 64%)volgt eentransmissievanhet
geïnstalleerde folieschermvan91.4%.Dit isaanzienlijkhogerdandeca.
80%dievoordetransmissievaneenfolieschermwordtopgegeven.
Deberekende reflectiecoefficient van57%komtgoedovereenmet 56%in
situatie zonder foliescherm.

— > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmet deafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlage een
transmisievanhetkasdekberekendvan:
-66.0%bijgeopend schermonder gewasverwarming
-67.7%bij geopend schermboven gewasverwarming
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Bedrijf6-achter

-->meting

situatie:
-geencondensopramenenscherm
-loopfolie,buisrail (nietwitgemoffeld),druppelslangeneningeluierde
mattenopgrond
-transmissiebovenenreflectieondergewasverwarming gemeten
-tijdensteeltwisseling (december1989)

resultaten:
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figuur3:transmissieenreflectiebijgeslotenfoliescherm,goot -goot
Uitfiguur3volgt:
-tr-meet: 62.5%
-ref-bodem:31.5%
-tr-coef:
-%
-ref-coef: 53.7%
Dereflectiecoefficientvan 'achter'(53.7%)islagerdanvanmeting 'voor'
(57en56%resp.infiguur1en 2). Inhoeverredelagerewaardevan
'achter'volledigdoordetransmissiemetingbovenendereflectiemeting
onderdegewasverwarmingverklaardkanworden,isnietduidelijk.

— > berekening

v

Methettransmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelenzoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlageeen
transmisievanhetkasdekberekendvan67.0%(bijgeopend scherm).
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BIJLAGE 1 . 6 . RAAMSTANDKARAKTERISTIEK EN VENTIIATIECAPACITEIT
Bedrijf 6

halfruits-luchting
f r a c t i e van kasoppervlak:
-zijde1
1/16
-zijde2
1/16
max.openingshoek:36.5graden
max.luchtuitwisseling(m3.m-2.u-lperm.s-1):
-lij:
4.7
-loef:
9.1
-lij+loef:
13.7
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Raamstandkarakteristiekvan2luchtramenvanbedrijf6
(A-voorsteafdeling;B-achtersteafdeling)
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf6

«Jh

Projectievanconstructiedelenopgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoorluchting
(spantrail-of schommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot

bijlageI

BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf7
2. Algemeen
code: B07
plaats:Poeldijk
gewas: paprika (rood)

2. Kas
oppervlakte:
10300m2 (voor:5900m2;achter:4400m2)
(voor:89.6m;achter:38.4m)
lengte:
128.0m
achter115m
breedte:
voor:65m;
breedtepad:
2.50m
beteeldoppervlak:
9880m
onbeteeldoppervlak :420m(4.2
%)
1975
bouwjaar:
0.73m
breedteglas:
voor:geen; achter:6.40m
tralie:
3.20m
kapbreedte
3.00m
vakmaat:
poothoogte:
2.70m (voor)en2.80m (achter)
2.70m (voor)en2.80m (achter)
hoogtegewasdraad:
luchting:
voor:21/2-raamper4heleramen (1/8vanoppervlak)
achter:31/2-raamper4heleramen (3/16vanoppervlak)
typeluchting:
schommel
gevel:
dubbel,geenfolie
scherm:
beweegbaarACD-folie (DeClecks)
(ongeperforeerd)
bebouwd
situering:

3.

Verwarmingsinstallatie

-brander:
type:
vermogen:
traject:
ventilator:

Hamworthy
3500kW (3miljoenkcal.u-1)
36-285m3aardgas.u-1
modulerend,niet2toeren

-ketel:
type:
vermogen:

Crone
3500kW (3miljoenkcal.u-1)

-condensor:
type:

enkelecondensor -pijpen (VanDijk,11jroud)

-warmtebuffer:
capaciteit:
60m3 (- 58m3.ha-l)
positie:
liggend
warmteonttrekking: directviaketel
temperatuurtraject:tot98C
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transportleidingen:bovenhoofdpad
-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51 nun
4 p e r 3.20 ra
op grond a l s b u i s r a i l
ketel

gewasverwarming: geen
-matverwarming:
doorsnede
aantal:
bron:

25mm
4per3.20m
condensor (bijmengingbij start teeltnaar50C)

-gasmeter:
Qrain:
Qmax:

32ra3.u-l
600m3.u-l

4.

C02-doseerinstallatie

- rookgas dosering:
capaciteit C02-ventilator:1000ra3.u-l
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
nee
diameter aanvoerleiding: afnemend
-darmen:
aantal:
perforatie:
5. Klimaatcomputer

klimaatcomputer:
C02-regeling:
aantalmeetboxen:
plaatsmeetboxen:
aanzuigpunten C02:
plaats aanzuigC02:
plaatsC02-meter:
lichtsensor:
dag-ennachtgem.:
positieweertoren:

1per3.20m
om0.30m
en

sensoren

Brinkman
via computer
4 (houtenkist)
metkopvangewasomhoog (0.50-2.00m)
3 (viamultiplexer)
kopvangewas (1.50mvangrond)
inketelhuis
solarimeter
astronomisch
opdakvanbedrijfsgebouw

bijlage I

6. Gewas
gewas:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatura:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:
medium:
plantsysteem:

paprika (rood)
Mazurka (voor)enCubico (achter)
12oktober1989

nee
29november1989
week9-1990
27oktober1990
0.43 m (- 2.9plantenperm2)
met2stengelsperplant
ingehuldsteenwol
2 * 2 rijen

7. Diversen
daksproeiers:
ventilatoren:

nee
ja
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGEN BIJBEDRIJVEN
Bedrijf7

Klimaatregeling:
-inbeginvanteeltverschillend temperatuurregimevoor2groepenvan
afdelingen1-2 en3-4 (2verschillende rassen).Verschillenalleen
betrekkingopstooktemperatuur.Bijregistratievan instellingenis
gemiddeldegenomen.
Warmtebuffering:
-vastebranderstandvoorwarmtebufferingvanmax.10%(-45m3
aardgas.u-1).Danwerdenallerookgassengedoseerd.Meestal 5-7%
ingesteld.
-gebruikwarmtebuffer:halfmaart -halfoktober
-beginwarmtebuffering:
-april ca. 10uur
-laterinseizoen:opwarmtedagensomsalom8-9uurenopkoudedagen
om10-12uur
-warmtebuffervol:16 -19uur (inhetalgemeenom17-18uur)
-injunikwambufferopenkeledagennietleeg
-indiendebuffer tevroegvol is,ismin.buistemperatuuropgeschroefdom
tevoorkomendatdeC02-concentratieteverterugzouvallen
-minimumtemperatuurvanbuffernooitlagerdan45C
Scherm:
-tweedeweekvanjanuari:schermvoorheteerstenkeleurenopen
-vanafderdeweekvanjanuari:inalgemeenopenvan9 - 1 6 uur
-inbeginfebruariopen:9 - 1 7 uur;toenemend tot7.30 -22uur ineind
februari
-nahalfmaartnauwelijksmeergebruikvanscherm 'snachts,afgezienvan
enkelekoudenachteninapril
-inwinternauwelijksgekierd (hoogstensalstevochtigonderscherm)
-mei -juli:bijerghogeinstraling schermgedeeltelijk sluiten(2/3-deel;
vanca.12-16uur)
-injunischermlichtgekrijt
-beginaugustus schermverwijderd (minderlichtonderschepping)
Ventilatoren:
-geengrotecapaciteit
-gebruiktbijraamstandentop10-15%(gehelejaar)
Hoogtemeetbox:
-4/12:0.70m
-latermetdekopvangewasomhoog totbovengewasdraad
Gewas:
-hoogte:
-5/3:
-2/4:
-14/5:
-11/6:
-23/7:
-4/9:

1.20m
1.40m
1.75 m
2.00m
2.20m
2.75m (doorextragewasdraadca.

0.30mbovenbestaande draad)
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-beginsnelgroeiend
-rijen-opbouw;vrijpad
-gezondgewas,nauwelijksuitval
Produktie:
-groeiduur (zettingtotoogstalsrodevrucht)
-winter:10-11weken
-zomer:8 . 5 - 9 weken
-deelvaneerstezetselgroengeoogst
-vanafmeica.10%vanproduktiewasgroen
-weinigneusrot (max.2%)
-toteindjunihadCubico0.5 kgmeergeproduceerddanMazurka;dit
verschil isgebleven.
Aanvulling:
-kastelaagvoorteelt (groeideomgootheen)
-EC-mat:
-januari:gem.4.0mS
-februari -april:gem.3.6mS
-mei:gem.3.0mS
-juni -oktober:gem.3.3mS
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BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf7
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brutooppervlak:
10300m2
onbeteeldoppervlak: 420m2 (-4.2 %)
beceeldoppervlak:
9880m2
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BIJLAGE 1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf7-voor
-invoergegevens:
dakhelling
reflectie glas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogte onderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogte onderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte goot onderzijde
breedte gootbovenzijde
hoogte roede
breedte roede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger+scherm+lucht.mech.
breedte ligger+scherm+lucht.m.
afstand tussenspanten

25.3
1.5
0.004
7.7
(1)
0.035
0.030
0.015
0.024
0.030
0.020
0.125
0.225
0.030
0.020
0.73
3.20
0.142 (2)
0.187 (3)
3.00

(1): aanname transmissie glasvan89.5%
(2): hoogtedubbele ligger(2*0.050)+hoogte scherm (0.01)
+ doorsnede lucht.mechaniek (0.032)
(3): breedte ligger (0.050)+dikte scherm (0.105)
+ doorsnede lucht.mechn. (0.032)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte ligger
hoogte onderste ligger
hoogtebovenste ligger
doorsnede lucht.mech.(invak)
hoogte schermpakket
dikte schermpakket
l
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand ligger
goot
afstandgootnok (onderzijden)
afstand scherm-goot
lengte glasdak

0.025
0.023
0.005
0.030
0.050
0.050
0.032
0.010
0.105
0.40
2.60
0.05
0.05
0.12
0.725
0.16
1.65
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Bedrijf7-achter

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte tralie+scherm+lucht.mech.
breedte tralie+scherm+lucht.m.
afstandtussenspanten

25.3
1.5
0.004
7.7
(1)
0.035
0.030
0.015
0.024
0.030
0.020
0.125
0.225
0.03
0.02
0.73
3.20
0.158 (2)
0.182 (3)
3.00

(1): aanname transmissie glasvan89.5%
(2):hoogteprofielentralie (2*0.030)+hoogtescherm (0.081)
+doorsnede luchtingsraechaniek(0.017)
(3):breedteprofiel tralie (0.090)+diktescherm (0.075)
+ doorsnede lucheingsmechaniek (0.017)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte tralie (bovensteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
breedte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (ondersteprofiel)
totalehoogte tralie (excl.lucht.m.)
doorsnede lucht.mechaniek(invak)
hoogteschermpakket
dikte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand tralie -goot
afstandgoot-nok(onderzijden)
afstandscherm -goot

0.025
0.022
0.005
0.090
0.030
0.050
0.030
0.260
0.017
0.081
0.075
0.33
2.,80
0..08
0.05
0.045
0.725
0.360
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BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN -BEREKENING
Bedrijf7

~ > meting

situatie:
-voorste 2afdelingen (oudste)
-geencondensopramen
-loopfolie,druppelslangen,buisrail, ingeluierde mattenopgrond
-geopendfoliescherm
-tijdens teeltwisseling (eindnovember)
resul taten:
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figuur1:transmissie enreflectie (t.o.v.binnen),goot -goot
Uit figuur 1volgt:
-tr-meet: 70.5%
-ref-bodem:42.6 %(berekend:60.5%van70.5)
-tr-coef: .66.2%
-ref-coef: 60.5%(gemeten)
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KZ

figuur 2:transmissie evenwijdig aangoot
Uit figuur 2laatduidelijkdeschaduwenvanopeenvolgende schermpakketten
zien.Bij lagerekassenzijndezeschaduwenscherperdanbijhogerekassen.

— > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmet deafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlage een
transmisievanhetkasdekberekendvan:
-66.5%voorvoorstekas (geopend scherm)
-66.3%voorachterstekas (geopend scherm)
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figuur 2:reflectievanbodemop 1.5menop0.4m,goot -goot
Uit figuur 2volgt datde invloedopschaduwvangootop0.4msterkerdan
op 1.5m.

figuur 3:transmissie op1.5m,evenwijdig aangoot.
Uit figuur 3volgtde invloedvanliggerenschermopdetransmissie.

Bijdemetingenopditbedrijf iswaarschijnlijk demeterverkeerd
ingesteld, omdatdetransmissiecoefficientvooreenouderekasmet schermen
monorailnooithogerdanca.65%kanzijn.Opditbedrijf isechter 68%
gemeten.

— > berekening
Methettransmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlage een
transmisievanhetkasdekberekendvan63.5%.
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BIJLAGE1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf7

halfruits-luchting
-voor:
fractievankasoppervlak:
-zijde 1
1/16
-zijde2
1/16
max. openingshoek:36.5graden
max.luchtuitwisseling (n>3.m-2.u-lperm.s-1):
-lij:
4.7
-loef:
9.1
-lij+loef:
13.8

-achter:
fractievankasoppervlak:
-zijde 1
3/32
-zijde2
3/32
max.openingshoek:36.5graden
max.luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lperm.s-1):

- lij:
- loef:
- l i j + loef:
9ar«qittr««r4a opaninç (U

7.0
13.7
20.7
yrtftwr—ra» «toni**} <V

ttuit«t van «*•»

Raarastandkarakteristiekvan2luchtramenvanbedrijf7
(A-voorste afdeling;B-achterste afdeling)
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf7
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Projectievanconstructiedelenopgrondoppervlak
verklaring:
d-draadraechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoorluchting
(spantrail-ofschommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot

bijlageI

BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf8

1. Algemeen
code: B08
plaats:Wateringen
gewas: komkommer

2. Kas

10150m2 (oud6150m2;nieuw4000m2)
9800m2
350m2 (- 3.4%)
167.4m (54kappen)
60m
1.75m
1967en1982
0.73m
6.40m
3.10m
3.00m
2.50m
2.30m

oppervlaktebruto:
netto:
paden:
lengte:
breedte:
breedtepad:
bouwjaar:
breedteglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
luchting:
typeluchting:
gevel:
scherm:
situering:

1/1-raam per 4 hele ramen aan 1 zijde
schommel
dubbel,geenfolie
beweegbaardoek(formalux)
bebouwd

3. Verwarmingsinstallât

ie

-brander:
type:
vermogen:
laagtoeren:
hoogtoeren:

Johnson
2920kW (2.5miljoenkcal.u-1)
47 -...m3aardgas.u-1
...-330m3aardgas.u-1

-ketel:
type:
vermogen:

SMD
2920kW (2.5miljoenkcal.u-1)

-ventilator
type:
vermogen:

Kiekens
1.1 -4.5kW

-condensor:
type:

enkelecondensor -pijpen

warmtebuffer:

geen

transportleidingen:bovenhoofdpad

bijlageI

-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
4per3.10m
langspoten
ketel

gewasverwarming:geen
-matverwarming:
doorsnede:
aantal:

4.

25mm
2per3.10m

C02-doseerinstallatie

-rookgasdosering:
capaciteitC02-ventilator:2000m3.u-l
vermogenC02-ventilator: 4kW
-zuivereC02-dosering:
capaciteit:
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
geen
diameteraanvoerleiding:afnemend
-darmen:
aantal:
perforatie:

5. Klimaatcomputer

1per3.10m
om0.40m

en sensoren

klimaatcomputer:
Priva
C02-regeling:
viacomputer
aantalmeetboxen:
4 (rondeplastic)
plaatsmeetboxen:
metkopvangewasomhoog (0.50-1.75 m)
aanzuigpuntenC02:
2 (mengen)
plaatsaanzuigC02:tussengewas (1.50mvangrond)
plaatsC02-meter: inketelhuis
lichtsensor:
solarimeter
dag-ennachtgem.: astronomisch
positieweertoren: opdakvanbedrijfsgebouw

6. Gewas
gewas:

komkommer

-teelt1:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:

Ventura
1december1989
ja
30december1990
ca. 12februari1990
4juni1990

bijlageI

-teelt2:
ras:
zaaldatum:
belicht:
plantdatura:
eersteoogst:
eindeteelt:
-teelt3:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:
medium:

plantsysteem:

Ventura
21 mei 1990
nee
11/12 j u n i 1990
2 j u l i 1990
24augustus1990

Ventura
13augustus1990
nee
3/4september1990
25september1990
16november1990
0.42m (- 1.56 plantenperm2)
ingehuldsteenwol
2rijperkapV-systeem,1stengel

7.Diversen
daksproeiers:
ventilatoren:

nee

inwintertotplanthoogtevan1.20m

bijlageI

BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGENBIJBEDRIJVEN
Bedrijf8
Installatie:
-oudeC02-ventilatormetgrotecapaciteit.Waarschijnlijk iscapaciteit
gebaseerdop1:1verhoudingvanrookgassenenbijmenging
Matverwarming:
-alleeninbeginvanteeltinwinterwathogeretemperatuurdoorbijmenging
vanwatervancondensormetketelwater.Lateralleencondensorwarmte in
matverwarming.
Klimaatregeling:
-19/2:eerstekeerramenopkier:Tvent-25,pband-5,opstoken2C/u
-inhetalgemeeneenvrijhoog temperatuurregime
-bijderde teelttot1/10hoogtemperatuurregime;daarnalager
Scherm:
-inwinterdagennacht
-inzomeroverdagbijhoge instralingschermvoorhelftsluiten
-handmatigebediening,nietdoorcomputer geregistreerd
-nietkierendscherm;openofdicht;na22/1schermopen
C02-dosering:
-5/2:startdoseringzuivereC02
-voorzichtigmetC02-dosering i.v.m.bladverbranding
-bufferenopketelbijkleinstevlam
-aanvullendzuiver tot450ppm;bijveelventilatie (70%)werddit
afgebouwd tot370ppm.
Gewas:
- teelt1:
-3stamvruchtenen2rankenperplant
-voorjaar lastvanPythium;door intensievebestrijdingondercontrole
kunnenhouden
-goedeproduktie eerste teelt;evenwichtvegetatief -generatief
-laatste2wekenvanteeltsnelachteruitgaanda.g.v.Botrytis (ca.15%
uitval)
- teelt2:
-13stamvruchtenen2rankeaperplant
-startmetplantenmetgroeistoring;desondanks 1daglater inproduktie
-goedestartvanproduktie
-produktieonregelmatig
-eindevanteeltproduktiemindergroot
~ teelt3:
-13stamvruchtenen2rankenperplant
-zeergoede teeltenproduktie
-eindevanteeltveelBotrytisenverminderde groeia.g.v.donkerweer
Aanvulling:
-vrij lichtgeoogst
-EC-mat:3-3.5mS
-biologischebestrijding zonderproblemen

bijlage I

BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf8
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brutooppervlak:
10500m2
onbeteeldoppervlak: 350m2 (- 3.4%)
beteeldoppervlak:
9800m2

o|o

bijlageI

BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf 8-oud

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptiecoefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte gootonderzijde
breedte gootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger+scherm+lucht.mech.
breedte ligger+scherm+lucht.m.
afstand tussenspanten

24.9
1.5
0.004
7.7
(1)
0.005
0.031
0.038
0.002
0.025
0.040
0.125
0.222
0.029
0.024
0.73
3.10
0.146 (2)
0.232 (3)
3.00

(1): aanname transmissieglasvan89.5%
(2):hoogte ligger (0.049)+•hoogtescherm (0.065)
+doorsnede lucht.mechaniek (0.032)
(3):breedte ligger (0.036)+diktescherm (0.164)
+doorsnede lucht.mechaniek(0.032)
-aanvulling:
breedteomgekeerdeT-nok (boven)
breedteomgekeerdeT-nok (onder)
breedte ligger
hoogteligger
doorsnede lucht.mechaniek (invak)
hoogte schermpakket
dikte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstandligger -goot
afstandgootnok (onderzijden)
afstandscherm -goot
lengteglasdek
bouwjaar

0.002
0.038
0.036
0.049
0.032
0.065
0.164
0.52
2.50
0.05
0.05
0.00
0.70
0.235
1.60
1967

bijlageI

Bedrijf8-nieuw

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger+scherm+lucht.mech.
breedte ligger+scherm+lucht.m.
afstand tussenspanten

25.9
1.5
0.004
7.7
(1)
0.039
0.021
0.023
0.017
0.030
0.050
0.120
0.215
0.035
0.018
0.73
3.10
0.170 (2)
0.205 (3)
3.00

(1): aanname transmissieglasvan89.5%
(2):hoogteligger (0.071)+hoogtescherm (0.067)
+ doorsnede lucht.mechaniek (0.032)
(3):breedte ligger (0.040)+diktescherm (0.133)
+doorsnede lucht.mechaniek (0.032)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte ligger
hoogteligger
doorsnede lucht.mechaniek(invak)
hoogte schermpakket
dikte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand ligger-goot
afstandgoot-nok(onderzijden)
afstandscherm -goot
lengteglasdak
bouwjaar,

0.007
0.027
0.019
0.040
0.071
0.032
0.067
0.133
0.45
2.50
0.07
0.04
0.512
0.760
0.26
1.60
1982
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BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETINGEN-BEREKENING
Bedrijf8
— > meting

situatie:
-geencondensopramen
-gebruiktloopfolie
-ingeluierdemattenendruppelslangenopgrond
-tijdens teeltwisseling inaugustus1990

resultaten:

reflectie

V

30

30

90 ___L00

transmissie

figuur1:oudstegedeelte,reflectieentransmissie,goot •goot
Uitfiguur1volgt:
-tr-meet: 67 %
-ref-bodem: 37 %
-tr-coef: 63.3%
-ref-coef: 55 %

bijlage I
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reflectie

transmissie

figuur 2:nieuwste gedeelte, reflectie entransmissie,goot -goot
Uit figuur2volgt:
-tr-meet: 68 %
-ref-bodem: 37 %
-tr-coef: 64.3%
-ref-coef: 54 %

i

figuur 3:reflectievanbodemop0.4m,goot -goot
Uit figuur3volgt datde invloedopschaduwvangootop0.4msterkerdan
op 1.5m (figuur 1enfiguur2).

— > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlage een
transmisievanhetkasdekberekendvan:
-64.8%vooroudekas (geopendscherm)
-65.2%voornieuwekas (geopendscherm)
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BIJLAGE1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK EN VENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf8

heelruits-luchting
fractievankasoppervlak:
-zijde 1
1/8
-zijde2
geen
max.openingshoek:23.8graden
max.luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lper m.s-1):
-windaanzijde 2: 9.4
-windaanzijde1:15.8
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Raamstandkarakteristiekvan2luchtramenvanbedrijf8
(A-oudkasgedeelte; B-nieuwkasgedeelte)
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVANCONSTRÜCTIEDELEN
Bedrijf8

l
i

JL
^

r

i

+5

f/

Projectievanconstructiedelen opgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoorluchting
(spantrail-of schommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot
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BIJLAGE1.1.OVERZICHTVAN BEDRIJVEN
Bedrijf9
I. Algemeen
code: B09
plaats:Pijnacker
gewas: komkommer

2. Kas
oppervlakte:
lengte:
breedte:
breedtepad:
bouwjaar:
breedteglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
goottype:
luchting:
typeluchting:
gevel:
scherm:
situering:

3.

7400m2
105.6m (33kappen)
voor 78.60m;achter62.50m
2.25
1977
0.73m
geen
3.20m
3.00m
2.40m
2.30m
normaal
1/1-raamper4heleramenaan1zijde
schommelenbelgisch
dubbel,geenfolie
thermozon60(beweegbaardoek,vochtdoorlatend)
openveld

Verwarmingsinstallatie

• brander:
type:
vermogen:
laagtoeren:
hoogtoeren:

Zantingh
2900kW
20-...m3aardgas.u-1
...-300m3aardgas.u-1

-ketel:
type:

ten H o m

-condensor:
type:

enkelecondensor

-warmtebuffer:
43m3 (- 58m3.ha-l)
capaciteit:
positie:
liggend
warmteonttrekking: directnaarkas
-transportleidingen:nietbovenhoofdpad

bijlageI

-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
5per3.20ra
4 aanpoot
1alstransportrailbovenpad
ketel

-gewasverwarming:

geen

-matverwarming:
doorsnede:
aantal:
warmtebron:

25mm
4per3.20m
condensor

4. C02-doseerinstallât

ie

• rookgasdosering:
vermogenC02-ventilator: 0.75kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
geen
diameteraanvoerleiding:afnemend
-darmen:
aantal:
perforatie:

5. Klimaatcomputer

1per3.20m
om0.40ra

en

sensoren

klimaatcomputer:
Brinkman
C02-regeling:
viacomputer
aantalmeetboxen:
2 (houtenkist)
plaatsmeetboxen:
metkopvangewasomhoog (0.60-1.00ra)
aanzuigpuntenC02:
1
plaatsaanzuigC02:tussengewas (1.50mvangrond)
plaatsC02-meter: inketelhuis
lichtsensor:
lichtmeter
dag- ennachtgem.: astronomisch
positieweertoren: tussenkasenbedrijfsgebouw;bovendakenuitstekend

6. Gewas
gewas:
-teelt1:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:

komkommer

Ventura (90%)enAllure (10%)

18december1989
29januari1990
30juni1990
0.43ra(- 1.45 plantenperm2)
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-teelt2:
ras:
zaaidatum:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:

25juli1990
13augustus1990
2november1990
0.52 m (- 1.20plantenperm2)

medium:
plantsysteem:

ingehuldsteenwol
2rijen,V-systeem, 1stengel

Corona

7. Diversen
daksproeiers:
ventilatoren:

geen
geen

bijlageI

BIJLAGE1.2.AANVULLENDE OPMERKINGEN BIJ BEDRIJVEN
Bedrijf9

Klimaatregeling:
-relatiefweinigwijzigingenvanklimaatinstellingen
-regeltopvocht:groeiremmendoorlagereluchtvochtigheid (invoorjaar
toegepast;innajaarvochtwegstokendoorwathogerebuistemp. — >
minderwarmtebuffering).
-totinaprilwerden5buizenvan51mmgebruiktvoorverwarming;daarnais
op4buizenovergeschakeld.
Scherm:
-tothalfmaart 'snachtschermdicht (vanongeveerzonsondergangtot
zonsopkomst)
Warmtebuffering:
-14/3:startwarmtebuffering
-ongeveerop30%vanlaagtoeren;aardgasverbruik dan35 -37m3.u-l
-startmetwarmtebufferingopdag:
-maart:variërend,11-13uur
-mei:ca.10uur
-warmedagen:9uur
-oktober:nauwelijksmeergebufferd
-warmtebufferleeg:
-meestalom2-4uur 'snachts
-openkelewarmedagenpasom6-7uur
-temperatuurtraject:40-90(95)C
-opsomberedageninzomerwordtbuffernietvolledigbenutomdathogere
buistemperatuurwordtaangehouden
Gewas:
- teelt1:
-28/12:planten0.80ra;9bladerenvanenigeomvang
-8/1:plant1.50ra
-22/1:kopbijdraad
-goedevroegeproduktie (8.4stamvruchtperra2)
-eerstehelftvanmeigroteproduktie;daarna ietsminder
-mei/juni:zeerdichtgewas;produktienietgelijkmatig
-juni:veelafstervende enverdroogdebladeren
-uitvalgering (5-7%)
- teelt2:
-6/8:kopop1.2m
noggeenvolledige lichtbenutting; inrijwel,maar looppadniet
-20/8:kopbijdraadeneerstevruchten
-september:doorzwarevruchtdracht Fe-gebrek inbladeren
-15/10:bladerenvanstamverdrogen
-tweedehelftvanoktober tegenvallendeproduktie
-14stamvruchtenperplant (- 16.8perm2)
Aanvulling:
-vrijzwaargeoogst
-overhetgehelejaareenietstegenvallende produktie
-EC-mat4 -4.5 mS (vrijhoogt.o.v.collega's)
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BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf9

Ä-5-

I
brutooppervlak:
onbeteeldoppervlak:
beteeldoppervlak:

7400m2
240ra2(- 3.2%)
7160m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf9

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte gootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogte roede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger/tralie
breedte ligger/tralie
afstand tussenspanten

27.7
1.5
0.004
7.7
(1)
0.085 (2)
0.033
0.069 (3)
0.021
0.035
0.035
0.120
0.225
0.035
0.020
0.73
3.20
0.180(4)
0.205 (5)
3.00

(1) aanname transmissieglasvan89.5%
(2) hoogteonderstehelftnok(0.034)+doorsnedemonorail (0.051)
(3) gem.breedteonderstehelftnok((0.030+0.006)/2-0.018)
+ doorsnedemonorail (0.051)
(4) hoogte ligger (0.050)+hoogtescherm (0.090)
+hoogte lucht.mechaniek (0.040)
(5) breedte ligger (0.040)+diktescherm (0.145)
+breedte lucht.mechaniek(0.020)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
doorsnedemonorail
breedte ligger
hoogte ligger
.
breedtelucht.mechaniek (invak)
hoogtelucht.mechaniek (in vak)
breedte schermpakket
hoogte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand ligger -goot
ijden)
afstandgoot -nok(onderz
afstandscherm -goot
lengteglasdek
bouwjaar

0.012
0.030
0.006
0.051
0.040
0.050
0.020
0.040
0.145
0.090
0.38
2.40
0.06
0.05
0.155
0.803
0.155
1.65
1977
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BIJLAGE 1.5. TRANSMISSIEMETING EN-BEREKENING
Bedrijf9

— > meting
situatie:
- geen condens opramen
- tijdens teeltwisseling injuli (1990)
-gebruikt loopfolie
- ingeluierde matten endruppelslangen opgrond
-buitensensor moeilijk volledig schaduw vrij optestellen

resultaten:
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figuur 1:transmissie enrefl'ectie, goot -goot
Uit figuur 1volgt:
- tr-raeet: 71 %
-ref-bodera:29.5 %
- tr-coef: 68 %
- ref-coef: 42 %
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BIJLAGE1.6.RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
Bedrijf9

heelruits-luchting
fractievankasoppervlak:
-zijde 1
1/8
-zijde2
geen
max.openingshoek: 20.2graden
max. luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lperm.s-1):
-windaanzijde 2: 9.4
-windaanzijde 1:16.1
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Raamstandkarakteristiekvanluchtraamvanbedrijf9
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf9
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Projectievanconstructiedelenopgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoor luchting
(spantrail- ofschommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot

bijlageI

BIJLAGE1.1.OVERZICHTVANBEDRIJVEN
Bedrijf11
1. Algemeen
code: Bil
plaats:Bergschenhoek
gewas: komkommer

2. Kas
10700m2
140.80m
76.00ra
2.20m
1985 -1987
1.00ra
Maasglas, ca.89.5%
6.40m
3,,20m
4.,00m
3.00m
2.20m
HI
1/2-raamper4heleramen (1/8vanoppervlak)
spantrailmechaniek
dubbel,geenfolie
vastACD (DeKlerck's),laterkier;
geperforeerd (10mmop0.20 *0.20m)
geringebeschutting

oppervlakte:
lengte:
breedte:
breedtepad:
bouwjaar:
breedteglas:
transmissieglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
goottype:
luchting:
typeluchting:
geve1:
scherm:
situering:

3. Verwarmingsinstallât

ie

-brander:
type:
vermogen:
laagtoeren:
hoogtoeren:

Goedkoop
2330kW (2miljoenkcal.u-1)
41 - ...m3aardgas.u-1 (gecorr.)
225ra3aardgas.u-1(gecorr.)

-ketel:
type:
vermogen:
inhoud:

SMD
2330kW (2miljoenkcal.u-1)
9.3m3

-condensor:
type:

enkelecondensor

-warmtebuffer:

geen

-transportleidingen:bovenhoofdpad (+C02-leiding)

bijlageI

-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
k per 3.20m
opgrondalsbuisrail
ketel

-gewasverwarming: geen
-matverwarming:
doorsnede:
aantal:
warmtebron:

25mm
2per3.20m
condensormetaanvullingvanketel

-gasmeter:
Qmin:
Qmax:

13m3.u-l
250m3.u-l

4.

C02-doseerinsCallatie

-rookgasdosering:
capaciteitC02-ventilator:800m3.u-l (specificatie:650
vermogenC02-ventilator: 1.5kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
geen
diameteraanvoerleiding:afnemend (250-110mm)
-darmen:
aantal:
perforatie:

2per3.20m
om0.40m

5. Klimaat computer en sensoren
klimaatcomputer:
C02-regeling:
aantalmeetboxen:
plaatsmeetboxen:
aanzuigpuntenC02:
plaatsaanzuigC02:
plaatsC02-meter:
lichtsensor:
dag-ennachtgem.:
positieweertoren:

Brinkman
viaC02-meter
2 (houtenkist)
metkopvangewasomhoog (1.50m)
1
tussengewas (1.50ravangrond)
bijklimaatcomputer (vlakbijketelhuis)
lichtmeter
astronomisch
opdakvanbedrijfsgebouw

900m3.u-l)

bijlage I

6. Gewas
gewas:
- teelt 1:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatura:
eerste oogst:
einde teelt:
plantafstand:
- teelt 2:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eerste oogst:
einde teelt:
plantafstand:
- teelt 3:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eerste oogst:
einde teelt:
plantafstand:
medium:
plantsysteem:

7.

komkommer

Mustang
2 december 1989

nee
2 januari 1990
9 februari 1990
15juni 1990
0.57 m (- 1.4 planten per

Mustang
31mei 1990

nee
19juni 1990
10juli 1990
23 augustus 1990
0.57 m(-1.4 planten per

m2)

Corona
8 augustus 1990

nee
28 augustus 1990
15 september 1990
13november 1990
0.57 m (- 1.4 planten per
ingehuld steenwol
4 rijenper 3.20m

Diversen

daksproeiers
ventilatoren:

ra2)

nee
nee

m2)
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGENBIJ BEDRIJVEN
Bedrijf11

Scherm:
-foliescherm totca.10/2volledigdicht,daarnakier.
-vanaf 15/2volledigopen.Totbeginmaartbovengewas (nietstrak
opgevouwen,waardoormeer lichtonderschepping)
C02-dosering:
-inzomerzolangmogelijkopketelbufferen
-infebruarioverdagveelvuldigonder300ppm ('s morgensgeringe
warmtevraag)
-mei/juni: 'snachtslooptC02-concentratietot1000ppmop
-najunioverdag lagereC02-concentratie danvoorjuniondanksdatbij
ijkingvanmeter invoorjaarennazomergeengroteafwijkingis
gevonden
Gewas:
- teelt1:
-startmetkleineplant
-8stamvruchtenen3rankenperplant
-februari/maart:vrijopengewas
-mei/juni:geslotengewas
-inloopvanteeltuitvaldoorPythiura(15-20%,moeilijkteschatten)
- teelt2:
-15stamvruchtenen2rankenperplant
-geslotengewas,grotebladeren,nauwelijks loopruimte
-10-15%uitvaldoorPythium
-hardnekkig lastvanechtemeeldauw
- teelt3:
-13stamvruchtenenkoplatendoorgroeien
-goedgroeiendenproducerengewastoteindevanteelt
-geslotengewas,grotebladeren,nauwelijks loopruimte
-nauwelijksuitval
Aanvulling:
-vrijzwarekomkommers
-EC-mat:3mS
-biologischebestrijding

bijlageI

BIJLAGE1.3.INDELINGVAN BEDRIJVEN
Bedrijf11
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brutooppervlak:
10700m2
onbeteeldoppervlak: 300m2 (-2.9 %)
beteeld oppervlak: 10400m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf11
-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte gootonderzijde
breedte gootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte tralie+lucht.mechaniek
breedte tralie
afstand tussenspanten

22.7
1.5
0.004
7.7
(1)
0.038
0.025
0.019
0.031
0.036
0.044
0.120
0.157
0.040
0.020
1.00
3.20
0.080 (2)
0.050
4.00

(1): aanname transmissie glasvan89.5%
(2):hoogte2profielentralie (0.030+0.020)
+doorsnede lucht.mechaniek(0.030)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
breedte tralie (bovensteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
breedte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (ondersteprofiel)
totalehoogte tralie (excl.lucht.m.)
doorsnede lucht.mech. (optralie)
vastscherm
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand tralie -goot
afstandgoot-nok(onderzijden)
bouwjaar

0.031
0.031
0.006
0.050
0.030
0.050
0.020
0.354
0.030
0.45
3.00
0.08
0.05
0.14
0.68
1985

bijlageI

BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN -BEREKENING
Bedrijf11

— > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlageeen
transmisievanhetkasdekberekendvan73.1%.
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BIJLAGE 1 . 6 . RAAMSTANDKARAKTERISTIEK ENVENTILATIECAPACITEIT
B e d r i j f IL
halfruics-luchcing
f r a c t i e van kasoppervlak:
-zijde1
1/16
-zijde2

1/16

max.openingshoek:39.0graden
max.luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lperm.s-1):
- lij:
4.7
- loef:
9.5
- l i j + loef:
14.2
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Raamstandkarakteristiek van luchtraam vanb e d r i j f 11
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf11
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Projectievanconstructiedelen opgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoor luchting
(spantrail-of schommelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot
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BIJLAGE1.1.OVERZICHTVAN BEDRIJVEN
Bedrijf10
1. Algemeen
code: BIO
plaats:Bergschenhoek
gewas: rondetomaat

2. Kas
oppervlakte:
lengte:
breedte:
breedtepad:
bouwjaar:
breedteglas:
transmissieglas:
tralie:
kapbreedte
vakmaat:
poothoogte:
hoogtegewasdraad:
luchting:
typeluchting:
gevel:
scherm:
situering:

3.

26120m2 (voor:14350m2;achter:11770m2)
310m
70-100m
3m (3.75%vanbedr.opp.)
1985 (voor)en1982(achter)
1.00m
89%
6.40m (voor);
geen (achter)
3.20m
4.00m
3.50m (voor);
3.00m (achter)
2.90m (achter)
3.30m (voor);
heleramen (1/8vanoppervlak)
1/2-raamper4
schommel
grootstegedeeltedubbel;beweegbaar folie+Al
LS10+ (achter);geen(voor)
gedeeltelijkbebouwd

Verwarmingsinstallatie

--verwarmingssysteem 1:
-brander:
Puripher
type:
2920kW (2.5miljoenkcal.u-1)
vermogen:
115-...ra3aardgas.u-1
laagtoeren:
...-...m3aardgas.u-1
hoogtoeren:
-ketel:
type:
vermogen:

tenH o m WFH
2920kW (2.5miljoenkcal.u-1)

-condensor:
type:

combicondensor

--verwarmingssysteem2:
-brander:
HamworthyEngineering
type:
vermogen:
2920kW (2.5miljoenkcal.u-1)
laagtoeren:
...-...m3aardgas.u-1
hoogtoeren:
...-...m3aardgas.u-1

bijlageI

-ketel:
type:
vermogen:

TenHornWFH
2920kW (2.5miljoenkcal.u-1)

-condensor:
type:

enkelecondensor (Crone)

-warmtebuffer:
capaciteit:
positie:
warmteonttrekking:
temp.traject:

2*48m3 (- 37m3.ha-l)
staand,parallelgeschakeld
directnaarkas
40 (35)-95C

-transportleidingen:bovenhoofdpad
-hoofdnet:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

51mm
4 per3.20m
opgrondalsbuisrail
ketel

-gewasverwarming:
doorsnede:
aantal:
positie:
warmtebron:

32mm
2per3.20m
vastbovengewas (ca.0.20mbovengewasdraad)
condensormetaanvullingvanketel

-matverwarming:

4.

geen

C02-doseerinstallatie

-rookgasdosering:
netwerk1:
vermogenC02-ventilator: -4.0kW
netwerk2:
vermogenC02-ventilator: 2.2kW
-gewensteverdelingdoor:
smoorplaatjes:
ja
diameteraanvoerleiding:nee
-darmen:
aantal:
perforatie:

5. Klimaatcomputer

1per3.20m
om0.30m

en sensoren

klimaatcomputer:
Priva -Universeel
C02-regeling:
viacomputer
aantalmeetboxen:
4 (voor)en3(achter)(rondeplastic)
plaatsmeetboxen:
metkopvangewasomhoog (0.40-2.50m)
aanzuigpuntenC02:
2viamultiplexer
plaatsaanzuigC02:tussengewas (0.50mvangrond)
plaatsC02-meter: bijklimaatcomputer (vlakbijketelhuis)
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lichtsensor:
dag-ennachtgem.:
positieweertoren:

solarimeter
astronomisch
tussenkasenbedrijfsgebouw

6. Gewas
gewas:
ras:
zaaidatum:
belicht:
plantdatum:
eersteoogst:
eindeteelt:
plantafstand:
medium:
plantsysteem:
7.

rondetomaat
Liberto
6november1989
ja
19december1989
week10en11(resp.voorenachter)
week44en43 (resp.voorenachter)
0.60m (- 2.08plantenperm2;geenextrastengel)
ingehuldsteenwol
2 * 2 rijen,hogedraad

Diversen

daksproeiers:

ja,nietgebruikt
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BIJLAGE1.2.AANVULLENDEOPMERKINGEN BIJBEDRIJVEN
Bedrijf10

Inrichting:
-bijgeringewarmtevraagwordtwarmtevanéénketelgebruikt.Daardoor
hogerrendementverkregendanbijgebruikvan2ketels.
-geenwitgemoffeldepijpenvanbuisrailmaarroestig
Klimaatregeling:
-december/januari:voorenachterverschillend inklimaatregeling
(achterste afdelingheeft scherm).Najanuari-storm schermnietmeer
bruikbaar.
-februari:minimum raamvooractiefklimaat
-secundairnet:alleeninwintermaandenaanvullendophoofdnet;verder
alleenvoorafvoervancondensorwarmte
-gebruikvankoudevoornacht.Danlagebuistemperatuur instellen.Hierdoor
daalttemperatuurvanretourwater (min.buistemperatuur is0 C). De
warmtebufferwordtdangoedafgekoeld.
-opstokennaardagregime:
-start:ca.1.5 uurvoorzonsopkomst
-snelheid:60min/C
-afbouwennaarnachtregime:
-start:ca.1uurvoorzonsondergang
-snelheid: 30min/C
-p-bandvanventilatie is2.5 C (vangeslotennaar 100%openingaanbeide
zijden)
Scherm:
-alleeninachtersteafdeling, 'snachts
-gebruikt totstormvan25januari
Warmtebuffering:
-warmtebufferingvanafbeginmaartalsonder420ppmC02
-branderstandvoorvullenvanwarmtebuffer inzomer:75m3o.u-l.bedrijf-1
(komtovereenmt30m3o.u-l.ha-l)
-warmtebuffermeestalom16uurgevuld
-temperatuurtrajectbuffer:40 -90C
C02-dosering:
-zuivereC02-doseringalsonder 340ppm (tothalfmeialleenalsbrander
uitwas)
-inperiodevanca.halfmeit/ra6/8 heeftC02-metereentelagewaarde
aangegeven,wantmetdoseringvanzuivereC02konsomsnieteens300
ppmwordengehaald
-2/9:zuivereC02-dosering uitgeschakeld
-min.branderstandvoorwarmtebuffervullen:ca.5.5 gC02.m-2.u-l
-max.capaciteitvoorzuivereC02:ca.1gC02.m-2.u-l (werdbijnanooit
gehaaldomdatookgebufferdwerd)

bijlageI

Gewas:
-28/12:bloeieerstetros
-januari:slechts 50-70%vaneerste trosisgezet
-februari:zwaar,tevegetatiefgewas
-april/mei:achterstand ingewasverzorging,watdeproduktieniettengoede
isgekomen
-juli-september:flinkebladmassa
-eersteweekvanseptember:kopuitplanten.
-trostrillen
Aanvulling:
-tragestartvanproduktie
-weinig lastvanneusrot
-ECmat:4.2mS (dagennachtdruppelbeurten)
-(te)zwaargewas (tevegetatief)
-nauwelijksuitvaldoorbijvoorbeeld Fusarium
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BIJLAGE 1.3. INDELING VAN BEDRIJVEN
Bedrijf 10
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-voor:
bruto oppervlak:
14350 m2
onbeteeld oppervlak: 525m2 (- 3.3%)
beteeld oppervlak: 13875 m2
-achter:
bruto oppervlak:
11775 m2
onbeteeld oppervlak: 510m2 (-4.3 %)
beteeld oppervlak: 11265m2
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BIJLAGE1.4.OVERZICHTVANCONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf 10-voor

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedtegootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogteroede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogtetralie+lucht.m.optralie
breedte tralie
afstand tussenspanten

22.2
1.5
0.004
9.00
0.094
0.024
0.075
0.018
0.045
0.040
0.120
0.154
0.035
0.020
1.00
3.20
0.077
0.050
4.00

(1)
(2)
(3)

(4)

(1): transmissie glasvan89.0%
(2):hoogteonderstehelftnok (0.038)
+ 2*doorsnedevaste groeipijp (2*0.028)
(3): gem.breedteonderstehelftnok ((0.031+0.007)/2
+ 2*doorsnedevastegroeipijp (2*0.028)
(4):hoogte2profielentralie (0.025+0.025)
+ doorsnede lucht.mechaniek(0.027)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
doorsnedegroeipijp (2perkap)
breedte tralie (ondersteprofiel)
breedte tralie (bovensteprofiel)
hoogte tralie (ondersteprofiel)
hoogte tralie (bovensteprofiel)
totalehoogte tralie(excl.lucht.m.
doorsnede lucht.mechn. (optralie)
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstandtralie -goot
nok (onderzijden)
afstandgootbouwjaar

0.004
0.031
0.007
0.028
0.050
0.050
0.025
0.025
0.350
0.027
0.365
3..50
0,,08
0..05
0..115
0.685
1985

0.019)
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Bedrijf 10-achter

-invoergegevens:
dakhelling
reflectieglas
glasdikte
absorptie coefficient
hoogteonderstehelftnok
hoogtebovenstehelftnok
breedtenokonderzijde
breedtenokbovenzijde
hoogteonderstehelftgoot
hoogtebovenstehelftgoot
breedte gootonderzijde
breedtegootbovenzijde
hoogte roede
breedteroede
afstand tussenroeden
kapbreedte
hoogte ligger+scherm+lucht.ra.
breedte ligger+scherm+lucht.m.
afstand tussenspanten

22.4
1.5
0.004
9.0
0.094
0.025
0.075
0.017
0.040
0.045
0.120
0.152
0.035
0.020
1.00
3.20
0.147
0.167
4.00

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(1): transmissie glasvan89.0%
(2):hoogteonderstehelftnok (0.038)
+ 2*doorsnedevastegroeipijp (2*0.028)
(3): gem.breedteonderstehelftnok ((0.030+0.007)/2-0.019)
+ 2*doorsnedevastegroeipijp (2*0.028)
(4):hoogte ligger (0.070)+hoogtescherm (0.045)
+ doorsnede lucht.mechaniek (0.032)
(5):breedte ligger (0.040)+diktescherm (0.095)
+ doorsnede lucht.mechaniek (0.032)
-aanvulling:
breedtenokboven
breedtenokmidden
breedtenokonder
doorsnedegroeipijp (2perkap)
breedteligger
hoogte ligger
doorsnede lucht.mech. (invak)
breedte schermpakket
hoogte schermpakket
hoogtepoer
hoogtepoot
breedtepoot
diktepoot
afstand ligger -goot
afstandgoot -nok (onderzijden)
afstand scherm -goot
bouwjaar

0.003
0.030
0.007
0.028
0.040
0.070
0.032
0.095
0.105
0.48
3.00
0.07
0.04
0.260
0.677
0.260
1982
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BIJLAGE1.5.TRANSMISSIEMETING EN -BEREKENING
Bedrijf10

— > berekening
Methet transmissiemodel isvoordekasmetdeafmetingvande
constructiedelen zoalsweergegeven inonderdeel 3vandezebijlageeen
transmisievanhetkasdekberekendvan:
-71.1%voorvoorstekas
-68.1%voorachterstekas
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BIJLAGE 1 . 6 . RAAMSTANDKARAKTERISTIEK EN VENTILATIECAPACITEIT
B e d r i j f 10

halfruics-luchting
f r a c t i e van kasoppervlak:
-zijde1
1/16
-zijde2
1/16
max.openingshoek:42.0graden
max.luchtuitwisseling (m3.m-2.u-lperm.s-1):
-lij:
4.8
-loef:
10.0
-lij+loef:
14.8
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BIJLAGE1.7.PROJECTIEVAN CONSTRUCTIEDELEN
Bedrijf10
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Projectievanconstructiedelenopgrondoppervlak
verklaring:
d-draadmechaniekvoorluchting
g-goot
m-aandrijfmechaniekvoorluchting
(spantrail- ofschonuaelmechaniek)
n-nok
s-scherm
t-tralie
x-poot
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BIJLAGE II.BEPALINGVANABSORPTIECOËFFICIËNTVANGLAS

Voorhetberekenenvande transmissiecoefficient vaneenkasdekmoetonder
anderedeabsorptiecoëfficiëntvanglasbekendzijn.Dezewaarde isbepaald
voordetransmissiewaarde vanhetglas.Vanenkelebedrijvenwasde
transmissiecoefficientvanhet glasbepaald.Uitdegemetentransmissiecoefficient isvervolgens teruggerekendwatdeabsorptiecoëfficiëntmoet
zijn.Hiervoor isgebruikgemaaktvanonderstaande figuur,waarinde
transmissiecoefficient voorverschillende absorptiecoëfficiëntenmethet
transmissiemodelvanBot (1983)isberekend.Dit isgedaanvooreen
loodrecht invallende lichtbundel.
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Figuur 1.Verband tussen transmissiecoefficient
vanglasbijverschillendeabsorptiecoëfficiëntenvooreenloodrecht
invallendelichtbundel.

