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Aanvankelijk,werdindetuinbouwinhoofdzaakvastebrandstofgebruikt.Omstreeks1960schakeldemenoveropzwarestookolie'enhuisbrandolie.Omdat
75&'vandeaccijnsopstookolieaandetuindersgerestitueerdwerdwerd
het'
9
pasindejarenzeventiglonendomopaardgasovertestappen:erkwamtoen
namelijkookeenrestitutieregelingvooraardgas.
V66r1973leekdeaanvoervanbrandstofgeenproblementegeven.Deaardolie
wasgoedkoopenonslandhadeengasvoorraadvanzeergroteomvang.
Deenergiecrisismisteaanvankelijk zijneffectinNederland.Anderelandens
dieveelmeeropolieaangewezenwaren,zagendanook'wateerderinhoebelangrijkeeneffectieverenspaarzamer .energieverbruikwas.
HetenergiebesparendonderzoekwerdinDuitsland,EngelandenAmerikavrij
spoedignadeenergiecrisisgestart.InDuitslandwerdeneind1974alde^.eerstekassenmetdubbelglasofmetduoplaatgebouwd.Tochisook>deDuitse
tuindervrijvoorzichtiggeweestmethetinvestereninisolerendekasdekken.
Bijeenonderzoekin1980bleekdatin :hetgebiedRheinland-Westfalenslechts•
3%vanhettotalekasareaalvoorzienwasvaneenisolerendkasdek.
Vandein1980nieuwgebouwdekassenwerddaar10%metisolerenddekuitgevoerd.
Vergelijkenweditcijfermetanderelandenaandehandvangetallenuit
,
"Taspö''(47),danzienwedatvooraldeScandinavischelandeneengrootdeel
vanhunnieuwbouw-kassenvoorzienvanisolerenddek.
Percentagevande.nieuwbouw-kassenin19803datwerdvoorzienvaneenisolerend
dek:
Finland
2se•
Denemarken
23%
Zweden
20%
Nederland
14%
Duitsland
10%
•Dankzijeengrootaantal.energie-besparendemaatregeleniserdelaatstejaren
eeneindgekomenaanhettoenemendeenergieverbruik indeglastuinbouw.
Perha.verwarmdglaswerdin1974585.100m aardgas(equivalent)verstookt!
In1978wasdit507.700m , eenverminderingvan1352%(48).Deenergiekosten ,
stegenechtersterk.Voorhettotaleenergieverbruikbetaaldedeglastuinbouwin
in1974305miljoen:gulden,in1978550miljoen,in1980ca.800miljoenenin
1981zalde900miljoenongetwijfeldoverschredenworden.
Omdezeenergiekostentekunnendrukkenwordtveelonderzoekgedaan.
Momenteelishetzodaterveelsystemenenmaterialenzijnwaarmeemenenergiekanbesparen.Hetonderzoekernaarvolgtdezeontwikkelingenmaarkantoch
nietvoorkomendattuinderssomszelfmoetengaanexperimenterenenafentoe *
bedrogenuitkomen.Watvaakontbreektisdekennisvanmaterialenen-pródukten
enbinnen-enbuitenlandse onderzoekresultaten.
Ditstencilheeftdanooktotdoelenigereedsverkregenresultatenonder
isolerendkasdekopeenrijtjetezetten.waarbij
eenkortebeschrijvingvan3
demeestgebruikteisolerendekasbedekkingeraaterialenvoorafgaat.
Vporaanvullende-enachtergrondinformatiekanmenonderanderedeliteratuur
raadplegenawaarnaarregelmatigverwezenwordt(ziedeliteratuurlijst).
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Er worden veelmaterialen gebruiktalsda&dek..Vvekunnen dezematerialen..globaalopd'ë'volgendemanie:.1rendelen: '-.,,
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-kunststoffen-rapt isolerend -enkelfolie
•-walisolerend -cubbel folie
;"ueplant
~glao
-niet '.olerecd-e:keig^as ...
,
- '.-. :1ir.eleranl -iooiarend dubbel glas
''-.
- dubbele beglazing.
.-Gecoat glas
--'glas-ikunstevM? '•^••••- :l'
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Indithoofdstuk zulleninhetkort dezekasbedekkingsmatorialenwordenbe•scïhreven.,waarbij ockdewaardevoerdepraktijk aandacht krijgt.
/ 1.1.Folie alskaebedekkirg
Vooralinhotbuitenland bouwtmenalvrij langkassendieeenkunststof folèi
(meestal P3)alsk^sdekhebben.InJapanenIsraëlstonden dergelijkekassen
eralin1950.InNederland heeftdefolie-kasnooitveelaandacht gekregen.
Onswinderige klimaatwas hiervan eenvandeoorzaken.Eenfoliekas^isbeheerlijk windgevoelig.Ditbleek inhetnajaar van 1979 0 toeninEngeland eenfikse'
storm zeweloude alsnieuweplastic bedekkingen-compleetvandeconstructies > ,
rukte (19). ,
.Nog'maarkort.'geledeni ihjanuari 1981,'richtto-'eenstorm grote schadeaanin,
"""Oostenrijk;,Alleen'ai-in:de'omgeving'van:;;Wenen•Wardón-25 ha*,-foliekassenen
follëtünn^elsverwoest.Een grootaantalvàn'deze.foliekassenwasnogmaarenkelemaanden',oud"(37).
•-.-•.
.-,... ^
In Israëly'èénïa„dmet :•een''zeeruiteenlopend klimaaty-eistmenvaneen foliekasdathij'wihdbeste-dig is'tot"100kmwindsnelheid;(op 10m hoogte).
Inveeldeichvàii'Israëlkcâen-j'aariijks'istôrtoen^voor''waarinveelhogere windsnelheden worden'gemeten. Hetgevolg'isdaft'öökdater-ieder jaareenaantal
fol'iekassen'kapotwaaien (inclusiefhet(gewaswat..er'instaat).Hetisechter
goedkoperomdeschadediehierdoor ontstaattevergoeden (viaeen doorde
staatgeregelde verzekering)dan-omdeeisenhoger te:stellen^omdat,ditde
prijsvaneenfoiïékasongewensthoog zou opvoeren,(21).....:InRoemeniëheeftmch'besloten-geen groteplastickassenmeertebouwen.
H.öéwélindeafgelopen 15'Jaar"hetareaalfclie-kasssnbehoorlijk groeide;,was
deze-groeitochvee!minder'-ëterkdan!nonaanvankelijk'had verwacht. Door
dewind'bleken veelkasdekken•'••albinnenhstjaarvervangen temoetenworden.
In'detoekomst zalmen alleer.openkele beschutteplaatsennogenkelefoliekassen neerzetten(22).
Inonzebuurlanden Engeland.;,DuitslandenBelgië staan ondanks alleibezwaren
tochalheelwarmat foliebedekte kassen, tienheeftdaar vooralbelang gehecht
aanhet kostenbesparende arvpeet (vooralopkerte termijn).
Voor isolatievendekasv;ordendo leetstetijd veelkassen voorzienvan eendubbel foliedek.Dubbel folio laatminder licht doordanenkelfolie. Vooral
condensvormingtussendetwee lagenkan.-'enaanzienlijk lichtverlies geven.r "
Een afdoende oplossing heeftmenhiernogniet voor gevonden.
OokinNederland staan enkele dubbel-folie kassen.Eenbekend voorbeeldbedrijf^
kwekerijTuomech (Pr-iva/r.oekeetijn)inDeLier3 blaast :luchttussendetwee
lagenplasticomdelagenvanelkaaraftehouden.Deenergiebesparingdiedoor
deze isolatie wordtbereikt ..'.?, lager danmenhad verwacht doorhetstroomver-*
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bruikvandeventilatoren.Deoogstresultatenmetsla,komkommersentomaten
warengoed.Dechrysantenhaddenlastvancöfadengdruppels(23,24^25).
Erwordtnogheelwatgesleuteldaandef
oliëkassën".Dezogenaamde"ballonkassenudedenénigetijdgeleden-opgang:inEngeland.Ditzijnkassenzonder,,
framesdieovereindgehoudenwordendooroverdruk.Tussen2lagenplastic1
wordtluchtgeblazen,waardoorereenisolerendespouwontstaatendekaszijn
stevigheidkrijgt.Menheefteenlichtverliesvan4%tenopzichtevangewoon
glaskunnenmetenenmenzegt35-40%warmtetekunnenbesparen.Enkelemoei-,
lijkhedenzijn:weiniggelegenheidomteluchtenenveeltechnischeproblemen.
Eennoodstroomaggregaatisnoodzakelijka omdatbijstroomuitvaldekasalseen
puddinginelkaarzakt.Aandetechnischekwaliteitenvandetuinderworden
derhalvehogeeisengesteld.Ineenproefkasbleekeenteeltvansla17%minder
produktietegevendaneenvergelijkbareteeltondereenenkelglasdekinee'n
normalekas.Bijdevolgendeteeltwashetverschil8%.Bijeenteeltvanpaprikaoogsttemen50%minderenchinesekoolgafeveneenstegenvallenderesul-,,
taten (26).
N
InIerlandheeftïmeneendubbelplastickasontworpenwaarbijhetbuitenplasticrozegekleurdis(tegenUV-straling).Voorhetplasticaandebinnenzijde,
isgewoontransparantfoliegebruikt.Mennoemtdaareenbesparingvan60%C?)
eneenluchtdoorlatendheidtenopzichtevan/glasvan93%(voorloodrechtopvallendestraling).
Dedubbelfoliekassendiemomenteelwordengeplaatst.;,wordenmeestalvoorzien
vaneenkasdekdatuitlangefolie-banenbestaat,diemetbehulpvanoverdruk
vanelkaarwordengehouden.Aluminiumbogenondersteunenheligeheel.Eenander
systeemishetbespannenvanraamwerkenmettwee"lägenfolieendezeelementen
vervolgensaantebrengenophetkasdek. Opditsysteemisdezogenaamde
Melinex-kasgebaseerd (27).Tussenhetaluminiumraamwerk'zittendetweelagen
foliegespannen,waarbijhetmogelijkisomnaarbelievenliqhttussen^dé;twee
lagenfolietepompen(voorisolatie)ofjuistdetweelagentegenelkaaraan
tezuigen(verbeteringlichtdoorlatendheid-)-,Dezekasbevindtzichmomenteel
noginhetexperimentelestadium.
.
'
InEngelandwordteenMelinex-kasvergeleken,meteengewoneglazenkas.De
'resultatenvandewinter1980-1981zijnbemoedigend.DeMelinex-kasheeftde
helewinter"opgeblazen"gestaanomtoteëngoedewarmteisolatietëkomen.De
luchtvochtigheidwaserghoogenveroorzaakteveelcondenstegenhetfolieaan.
Tochwasdevruühtzettingvandetomaten(opNFT)goed.Omdeluchtvochtigheid
lagertekrijgengaatI.C.I.nuhet"Sciray"-projectopzettten^waarbijindeze
kaseenwarmtepompaangebrachtwordtsdiecondensatiewarmte(afkomstigvan
condenserendwaterdamp)benutomzodoendetoteenlagereluchtvochtigheiden
nogmeerenergiebesparingtekomen.
I.C.I.hooptdeMelinex-kasbagin1982opdemarkttekunnen'brengen.DecombinatieMelinex-kas/warmtepompkomtpasovereen .jaarofvijfopden.arkt(50).
Deontwikkelingenophetgebiedvanfoliekassengaansnel.Verschillend^systemenzijninontwikkelingwaarbijmendezonnewarmteoverdagwilopslaanom
'snachtstebenutten.Vooralhetwarmte-opslagmedium (onderandereparaffine)
geeftmomenteelnogproblemen.Eenaantalvandezesystemen(onderanderede
Novotherm-kas(28))wordenalopenkeleplaatsentoegepast.
,
Hetaantalkunststoffendatvoorhetfolie-kasdekwordtgebruiktneemtmomenteel
vrijsterktoe.Menzoektvooralnaarsterkej maartevensgoedlichtdoorlatende
materialen.'Enkelevandémeestbekendematerialenstaanintabel1.

-5Tabel1
Overzichtvankunststoffoliesxvoorkassen(29):.
Materiaal

dikte(mm)

max.breedte(m) gewicht(g/m)

?Hr

Polyethyleen.
(Oy-gestabiliseèrd) *: "

0,20

12

184

"Ë.T.A^ 480/20

0,18

10

170

Polyester
{o.a..Melinex)

0,05-0,175

1,50

70-245

0,40

1,20

560

P.V.F.(Polyvinylfluoride)
(ca.Tedlar)

0,25-0,1

1,62

39-280

F.E.P.(fluoretheenpropyleen)
(o.a.Teflon)

0,025-0313

1,47

54-280

ETFE(ethyleen-tetra-fluorethyleen)
(o.a.,'Tefzel,HostaflonET)

0,025-0,13

1,52

43-221

p;v;cV' '•'•;
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1.2Andereisolerendekasbedekkingsmateriaieii
Alsvervangingsmiddelvoorenkelglaskennenwenaasthet(dubbele)folieeenaantalanderevormenvanisolerendkasdek.
1.2.1.Dubbelebeglazing.Wesprekenoverdubbelebeglazingalsdespouwdiezich
tussendetweeruitenbevindt,inopenverbindingstaatmetdebuitenlucht.Zodra
despouwdoormiddelvankitofopeenanderemanierluchtdichtwordtafgesloten,
sprekenwevan:
1.2*2.Isolerend:dubbelglaé.Deruitenzijnhierdustoteengeheelsamengesteld.
Despouwismeestalgevuldmetgedroogdeluchtofmeteengas(CO2).
Zokennenwe:
-Sedoglas (SëMfhDoppelscheibe).Mier••;.zijndetweeruitenmetelkaarver!
smolten.DespouwisgevuldmetC0 ? . 'Sedo"werd
alin1974voorheteersttoegepastophetInstitutfürTechnik imGartenbauteHannover.In1978wasin
Duitslandal25hakasdekvoorzienvanditglas.In1979washetareaaltweemaal
zogroot(50ha). (17,30).Nadelenvan,rSedo"zijnonderanderedehogeprijs
'enhetgewicht(15kg/m).
-Tescotherm.Detweeruitenzijnaanelkaargelijmd.Debovensteruitislanger
dandeonderste,waardoorderuitendakpansgewijsgeplaatstkunnenworden.
Dwarsroedenzijndannietmeernodig.
{
-GerrixTopTherm.VertoontovereenkomstmetTescotherm.Ookhierisdeverbinding
tussende.boven-enonderruitdoormiddelvansilicmenlijmgemaakt.Daardebovenruitlangerisdandeonderruit,iseenoverlappingmogelijk,waardoordwarsroedenzoudenkunnenontbreken.Gerrix-Top-Thermiskonisch,waardoordespouwdikteaandeonderzijde5mmgroterisdanaandebovenzijde.Hetgewichtvan
17kg/m isaandezwarekantenmaakteensolidekasconstructienoodzakelijk'
(3i).

M
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traver;Hortisol,,ifortipane.Ditzijnookin.Nederlandbekendeisolerende
beglazingenmetgesoldeerdeofgekitteranden.Bijdeindetuinbouwveelgebruiktehortipanewordteensterkhygroscopischè;stofindespouwaangebracht
(indevormvanbijvoorbeeldsilicagelkorreltjes)omdeluchtindespouwvol-;
kómendroogtemaken»
1.2.3.Duoplaten.'Anderebenamingep:Stegdoppelplatten9SDP,holprofielplaten,
kanaalplateh,etc.Duoplatenwordenvanverschillendegrondstoffengemaakt,waardoorkwaliteiteneigenschappenzeerverschillendzijn.Eenalgemeenprobleembij
deduoplatenisdeinwendigecondensatie.Waterdampdringtdoordeplaatheenen
kanindekanalencondenseren.Deontstanedruppelskunnen langblijvenzitten
enveroorzakenlichtverlies.Ookcondensatietegen'deplaataangeeftproblemen.
Doordatkunststofeenandereoppervlaktespanningheeftdanglas,is d,edruppelvormingtegendeplatenaanookanders.Dezeervelekleinedruppelslopennietzoals
bjjglasnaarbeneden,maarblijvenopdezelfdeplaatszittentotdatzegrootger'
noegzijnomrechtnaarbenedentevallen.Ookhetlichtverliesdoordestandvastigecondensdruppelsmagnietonderschatworden (5-15%).Eenandereeigenschapvan
kunststoffenishetuitzettenbijverwarmingenhogeRV.Deelasticiteitsmodulüs
isca.0.07.Menmoeterrekeningmeehoudendateenplaatvafi3,5mlangbijverwarmingmaximaal3,5cmlangerkan.worden(afhankelijk.vantemperatuurenluchtvochtigheid)(32,49).Deoverigeeigenschappenvaneenduoplaatzijn„sterkafhankeIjjkvanhetmateriaalwaarzevanzijngemaakt.Vandaardatérnueenkortebe-',.
schrijvingvolgtvandediversesoortenduoplaat.-diemomenteelgangbaarzijn.
1.2.3.1.Polymethylmethacrylaat(PMMA,Acrylglas,Plexiglas) (32)
L
In1932werddoorDr.Röhmplexiglasuitgevonden,maarpasnadeTweedeWereldoorlogwerdhetvoorheteerstopeenkastoegepast,namelijkindeBotanischeTuin
inBerlijn.Deprijsvanhetmateriaalwasechter.hoog.Ookdestevigheidwasminder,dandiebij.gewoonglas.
AanheteindvandejarenzestigkwamPMMA-duoplaat(ofPlexiglasduoplaat)•opide
markt.In1969werddeeersteproefkasermeebedektensindsdienzijnerin
Duitslandca.25hakassenmeebedekt(30).
Plexiglas duoplaatheefteenaantalgoedeeigenschappenzoalsdegoedeweëBbestendigheidendestevigheid.
Hetmateriaalisechterwelbrandbaar.Eris17-18%zuurstofvoornodigomde
verbrandingteonderhouden.Doordemodernemaniervankassenbouw(kassentegen
elkaaraan)ishetnietondenkbaardateenheel.:kassencomplexinvlammenzou'•
kunnenopgaan.Tochisergeenredentotpaniek.Menrekentplexiglastotdegroep
normaal*-ontvlambarematerialen..Totdezegroep,behoortookhout(DIN4,101-32).'
Hettotdezegroepbehorenhoudtin,datdeverbrandingzolangzaamgaat,dater
voldoendetijdvoorblus-enreddingswerkzaamhedenis(33).BijRöhm,defabrikantenuitvindervanPlexiglas-duoplaat,heeftmenproevengenomenomdebrandbaarheidvanplexiglastebepalen.
Menzettededüoplaaifloodrechtneerehstakhetvanonderinbrand.Hetvuur
breiddezichvanondernaarbovenuitmetdevolgendesnelheid:
Brandtijdvanafhet
ontbranden(min)
1.50
3.30
4.45
6.00
8.00
8.30

vlamhoogtein

cm
20
50
70
150
300
350

Tabel2: VerbrandingssnelheidvanPMMA-duoplaat

-7Na 8minutërihad-hétvuurzich iadebreedteongeveer eenhalvemeter uitgebreid.
,Weziehduë'dat;ernahetontstaanvanhetvuurnogenkeleminuten zijnomrçet
succes-débrandmeesterteworden.
>
-.* ••'••.
Naenigetijdbreidthetvuurzichdoordevoorverhitting vanhetnognietontvlamdemateriaalineenzeervlottempouitenhetblijftduszaakdittevoorkomend
DeUV-bêsteiidigheidvanPlexiglas is;groot.Aanvankelijk voegdeRöhmaanhet\
"PlexiglaseenstoftóedmhétmateriaalbeterUV-bestendig temaken-,-Rohmishier
echterméégestopt3omdatbok zondertoevoegingdeUV-bestendigheidvoldoende was
(34). Ofdeandere fabrikanten ook.gestopt zijnmetdézetoevoeging isniet geheel
duidelijk (Ecocalheeftwaarschijnlijk ookgeenUV-stabilisator).; .:
Délichtdoorlatendheid van'plexigläs-düoplaatisminderdanbijenkele glas.
Stralingvan-270tot2000nmwordtdoorgelaten (34).Het spectrumwijkt enigszins 1
'af'vandatbijnormaal'glas.
Plexiglasmoetniet incontactwordengebrachtmetnatuur-rubber.Erdoet zich"anderséén zichuitbreidende vergelingvoor(35).
Naastplexiglas-^duoplaatisernuook de zogenaamde "Trioplaat"op.:demarktgekomen.
•Deisolerendwerking isnogbeterdanbijduoplaat3maarhetextralichtverlies
isaanzienlijk.Trioplaat zaldaarom zijntoepassingvinden ingevelsénandere
plaatsenw a ar liohtverliesminderkwaadkandoen.
•-•..•
Kortgeleden isde-Bogenstegplatte^ opdemarkt gekomen.Dekanalenwordennubegrensddoorgebogenschotjes.Hetwarmteverlies:zouhierdoornog 25%minder zijn
danbijnormalePlexiglas-duoplaat <k-waarde2^2W/m K). Ookde lichtdoorlatendheid
bijlage-zonnestand schijntdoordegebogenschotjesverbeterd te zijn.
Overdematevanlichtdoorlatendheid enpraktijkervaringen isniets:bekend (36^37).
FabrikantenvanPlexiglas-duoplaten zijn- -Röhm (duoplaat3 trioplaat)
---Degussa (Deglas)
-Bacher (Ecocal)"
..• .....:'.
-Maingau.(Vedril-Bogenstegplatte)
-1;2.8.2.Polyearbonaat (PC)
(38, 39,40,41):
.
;'
Duoplaat gemaaktvanpolycarbonaat iswatgoedkoper,naarookvanwatmindere^
kwaliteitdanPMMA.PCisechterveelsterker enbuigzamer enzelfdovend.DelichtdoorlatendheidisminderdanbijPMMA.Dezelichtdoorlatendheid wordtbovendien,
al'sneltiog-minder< (Volgens de1fabrikantvanThermo-Clearongeveer 1%per-.jaar).
PC-duoplaatWordtrvooraltoegepast alsgevelisolatie:.Inlandenmeteenwathoger
lichtniveauwordendankzijdebuigzaamheidvandeplatendemeest onorthodoxe:.-..'•.'
kasvormengecreëerd.
:
rInDuitsland heeft eenfabrikant de zogenaamde Stevar-cóllectorplaatontworpen.',,
.DitisPC-duoplaatachter glas.Doordekanalenvandeduoplaatwordt een;vloeistofgepomptdievoorkoeling zorgt.Dedoorde zonendoordekaslucht opgewarmde
vloeistofkan 'snachtsweergebruiktvrordenom.dekas teverwarmen.Doofii.een•.:
kleurstofaandevloeistoftoetevoegenkanergeschermd worden.'Doorhet:lichtverlies iseendergelijk systeem-inonze strekenmoeilijk denkbaar.Inheteen
lichtrijke gebiedenzouditsysteemwaarschijnlijk meerperspectieven bieden dan
inNederland.
PC"duoplatenwordenonderverschillende namenopdemarkt gebracht:Qualex? Thermoclear,,MakrolonenMolanex.
-

'

•

-.

''

,

.

i

1.2.3.a»Polyvinylchloride (PVC)
. (40,42,43) ' ' - ;
DuoplaatgemaaktuitPVCisrelatiefvrijgoedkoop.Dekwaliteitênlichtdodrlâtend-heidzijnechterzeermatigals.»we.dievergelijkenmetPMMÄ.
PVCwordtuit12tot27coroppnëBténsamengesteld.Kwaliteitenmengverhoudingwij- f
lennogweleensfluctuerenwaardoorpartijenPVC-platengroteverschillenkunnen
vertonen.PVCveroudertzeersnel.Na5à10jaarisdelichtdoorlatendheid.zoveel
afgenomen,datmenhetdekmoetvervangen.Dezeverouderingprobeertdefabrikant v
tegentegaandoormiddelvaneenacrylcoating.Voorlopigisde-vraagofditheeft
geholpennogM e t beantwoordomdatdekassendiemenindepraktijkheeftgebouwd
pas1à2jaaroudzijn.
PVCisvooralbijlageretemperaturenbreekbaar.Dehagelgevoeligheid isgroter
danbijgewoonglas.In1980brachteenfiksehagelbuigrote,schadetoeaaneen
Maxolux-kasinHeerhugowaardswaarbijdriekwart (9000,m )vanhetkasdekbeschadigdwerd.Glazenkassenindeomgevinghadden,opeenenkeleuitzondering na.;
geenschade (44).Ookinme^1981vertildenveleMaxoluxkassenernstigehageischadë..
Bijbreukofbeschadigingvaneenplaat.,moetdezeeruitgezaagdworden.Door/middelvaneenreparatieprofielkanerdaneennieuweingezetworden.Deplatenworden1
namelijkniet,zoalsbijandereduoplaten,naastelkaargelegd,maarinelkaar•geschoven.
PVCiszelfdovend.DeenigeduoplaatdiemomenteeluitPVCwordtgemaaktisMaxolux.DegrondstofvanMaxoluxis"Hostalit",eenPVCkunststof3die ;alsinds,
1959wordtgefabriceerd.
.
In1979zijner18kassen(22ha)'voorzienvanMaxolux,waarvan14inNederland.
Deervaringenzijntotophedenvrijslecht.Indewintermaandeniserzeerwejinig
lichtindekas.Rozentelershebbenindezetijdeenzeerslechtekwaliteitgeoogst.
1.2.4.Gecoatglas
(45,46)
Gecoatglas isglaswaaroptijdenshetafkoelingsproceseenzijdigeenzeerdun
laagjemetaaloxideaangebrachtis..
Hetglasmoetmetdegecoatezijdenaardebuitenkantvandekasgeplaatstworden.
De.energiebesparendewerkingberustophettegengaanvanstralingsverliezen.
Bijregen(natglasoppervlak)enbijveelbewolking(weiniguitstraling)isde
energiebesparendewerkingzeergering(ca.2%).Bijeenhelderehemelendroog
glaskanertot40%bespaardworden.
•
Gecoatglaskanalsgewoonglasbehandeldwordenenkan lusopbestaande-kassen
zonderverdereaanpassingentoegepastworden.Helaasneemtdelichtdoorlatendheid
alsgevolgvanhetmetaal-laagjesterkaf.Hierdooristoepassingvangecoatglas'
inhetkasdeknietaantebevelen.Welwordtgecoatglasveelindegeveltoegepast.
Eencombinatievaneennormaalglazenruiteneengecoateruitindegevelisideaal.Als'menervoorzorgtdatdegecoateruit,debinnenruitis(metde,coat-laag
naardebuitenruittoegekeerd),danblijftdecoatingdroog.Deisolerendewerking
vaneendergelijkedubbeleruitisvrijgroot.
IndetuinbouwwordtgecoatglasgeleverdoViderdenaamHortiplus.Isolerend$ubbelglas,waarbijêênruitHortiplus-glasis,wordtgeleverdonder de inaam
Hortipane-plus.
1.2.5.Glas+kunststof
Eenbekendevormvangevelisolatieisdegevelbinnenofbuitentebekledenmet
folieofnoppenfolie.Nieuwerishetaanbrengenvandunne (4'à5mm)Polyoarbonaat-duoplaattegendegevelaan.,waarbijervoorwordtgezorgddatertussen'glas.
enduoplaateenspouwblijftbestaan.VoorditdoelisPolycarbonaatzeer'geschikt\
omdathetmakkelijkteverwerkenis.Deisolerendewerkingvandezemethodeis
zeergoed,hoewelermeteenbehoorlijklichtyerliesrekeningdienttewordengehouden. . .

.

-92,-Proeven,enteeltresultatenonderdubbelkasdek
2.1."WestdeutscheLehr-undVersuchsanstalt"teStraelen' (19 2 a 3)
InvStraelehwordtalvanaf1975onderplexiglas-duoplaatgeteeld.Menheeftdaar
debeschikkingovertwee«afdelingenvanieder12x25m.Einafdelingisvoorzien
vaneendubbelkasdek (duoplaat).Deandereafdelingheefteenenkelglazendek.
Detweeafdelingenliggenineikaarsverlengde(ziefiguur 1). Degoothoogteis•
1.80mendedakhellingis22°i
Bekijkenwedèfiguur'danzienwedaterbeïnvloedingmogelijkisvande.resultaten.doordeZ-Nliggingvandekas.Eenmiddagzonnetjezalindewintervooral
gunstigzijnvoordedubbel-dekkas.Deenkelbegleandekaszalhetzonlichtvia
deduoplaat,kasontvangen,watnatuurlijknietergveelzâïvzijri.
•TotnutoeheeftmenindezekassenEuphorbiafulgens(1975-1976):,Euphorbiapulchërrima(1977).sChrysmt (1978)enGerbera(1979-1980)geteeld.

v

2.1.1.,Euphorbiafulgens
Vanafhetplanteninjuli1975vertoondendeplantenonderduoplaateenbetereen;
gelijkmatigeregroei,dan-deplantenonderglas.Onderdubbeldekbleekwatergeven
haastnietnodigtezijn.
Deeersteoogstvielinmaart1976.Hetverloopvandezeoogstwordtweergegeven
in;figuur2.
Hetaantalgeoogstetakkenliepweiniguiteen:5130onderdubbeldeken5360~onde?
enkeldek&kas.Onderdubbeldekwerdendeeerstetakken 14-dageneerdergesneden
danonderenkelglas.Degeoogstekwaliteitverschildeweinig.Onderglaswarende
kleurenvandebloemenwatmooier.Deietsfletserekleurvandebloemenonderhet
dubbeldekgafgeenproblemenbijdeverkoop.Nadeeersteoogstv.asdehergroei
onderhetdubbeldekvlotterengelijkmatigerdanondergewoonglas.Detweede
oogs.t(zomer1976)gafeenvergelijkbaarresultaatevenalsdederdeoogst.(december1976),
Gedurendedezeteeltwerdookhetbrandstofgebruikgemeten.Indekasmetdubbel
dekwerdop.,-jaarbasis44%minderbrandstofgebruiktdanindekasmetenkel dek,
Indekasmetdubbeldekmeettemeneengemiddeldlichtverliesvan26%tenopzichr;
tevan'deenkel,beglaasdekas..Deluchtvochtigheidwasbijdedubbelbeglaasde......• '
kasgemiddeld.ï.5%hoger(hetmaximumverschilwas 20%),
••':-.:.
2.1.2.Euphorbiapulcherrima
.-.•-.
Injuni1977werdendeplantenmetde12cmpotindegrondgezet(28stüks/m ).
Deeerstebloeiwasindecember1977.Uitfinanciëleoverwegingenwerddeverkoop
uitgesteld9waardoordeplantentotaandekerstnogindekasblevenstaan.Enige
dagenvoor
de.geplandeverkoopsdatumbleekhetgewasonderdubbelkasdekjsterkte
:
zijnaangetastdoorBotrytis.
Ophetmomentdatdeplantengeschiktwarenvoorverkoop(begindecember)5nam
'menhetvolgendewaar:
-lichterekleurenonderduoplaat(fletser)
-langereplantenonderduoplaat(ca.10cm)
, . ,'
- !ibloemeh!!iets'groteronderduoplaat.
*
2«1.3.Chrysanten
Begin1978werddeeersteteeltingezet.Tussendegewassenonderdetweesoorten
kasdekwarentochwelgroteverschillenwaartenemen.
o
2
Onderenkelglasoogsttementussen28en30aprilal18stuks/m aanIekwaliteit.
Onderdubbeldekwarenditerindezelfdeperiodeslechts2.
Onderdubbelkasdekreageerdendecultivarsechterverschillend. 'SternvonRio'
vertoondegeenbloeivertragingtenopzichte,vandezelfdecultivaronderenkeldêk,.
'Indianapolis'en 'Escapade'gaven4dagenoogstvertragingtezien^terwijl 'Improved
Mevo'meerdan6dagenlateroogstrijpwas.

,.N.- »"'
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Bij..alleculHvarsbleekdekwaliteitonderenkelglasbetertezijn.Onderdubbel
dekwerdendeplantengemiddeldca.7cm.langeren,debloemkieurbleefwatlichter, . . . . . .
.. . .
'
Detweedeteeltgafminderverschillentézien.Dezeplantenwerdeninmeigeplant
en inaugu'stusgeoogst.Hetenigeverschiltussendetweekassenwashetóogsttijdstip.Onderdubbeldekwasgemiddeldeenoogstverlatingvandriedagenwaar
tênemen.
•*
''
Inseptember1973werddederdeteeltgeplant,Ooknubleekonderdubbeldekeen
bloeivertragingoptetreden(gemiddeld8-10dagen).Dekwaliteitsverschillen
A-rarenmindergrootdanbijdeeersteteelt,maarzewarennogwelwaarneembaar.
Omkwaliteitsverliesdoorneerdruppelendcondenswatertevoorkomen3moestzowel>
bijdeeerstealsbijdederde.teeltvanafhetbeginvandebloeitotaandeoogst
enigszinsextrageluchtworden(+14dagen).Ditextraluchtenwasalleenonder:
hetdubbelekasdeknodig.
2;-1.4.Gerbera
'
Vanafjuni1979totenmetdecember1980werdeninStraëlenproevengedaanmet
i
Gerberaonderdubbelenenkeldek.Metbehulpvandecultivars 'Clementin',
Testa',"Marleen'en2nieuwighedenonderzoektmenwatdemogelijkhedenzijn
onderdubbeldek(4).
Resultatenzijntotdusverrenognietbekendgemaakt.

2.2.''ExperimentalHorticultureStation- teEfford
(5)
InEffordonderzoektmendéinvloedvanverschillendekasbedekkingsmateriailenop,
een'aantalgewassen.Dekasjesdiemenhiervoor'gebruikthebbeneengrondoppervlak
van45m ,Dezekasjeswerdenin1973speciaalvoorditdoelgebouwd.Hetisniet
mogelijkomindezekasjeshetenergiebesparendeeffectvandediversematerialen
tebepalen3omdaterindezekasjesnietwordtgestookt.Omdezelfderedenisopbrengstvergelijkingonderdeverschillendekasdekkennietgoedmogelijk.Zoalste'
verwachtenvielJgafhetkasjemetdehoogstegemiddeldejaartemperatuur(kasdek
plexiglas-duoplaat)dehoogsteopbrengst(zieonderstaandetabel).•
In1977werdenvanmaarttotnovemberdriemaalpaprika'sgeplant.,In1978werd.
ervanjanuaritotnovemberslaenpaprikageteeld.
DelichtdoorlatendheidvanPlexiglas-duoplaatenPolycarbonaat-duoplaat(Qualex)
wasminderdanmenopgrondvanlaboratoriumproevenhadverwacht.DelichtdoorlatendheidvanhetPlexiglasbleekin19783%mindertezijndanin1977,alsgevolg
vanvuil:eninwendigecondensatie.DekasjesmetQualexwerdenpasin1978inge- \
bruikgenomen,zodatdelichtdoorlatendheiddaarnognietdoorvuilencondens
wasverminderd.
Uitdezeproefblijktweldatmengoedopdehoogtemoetzijnvandeproefomstandigheden,voordatmenenigewaardegaathechtenaandeuitkomsten.

,
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lichtdoorlatendheid in%
Oogst(%)
1978(
jan-rnov)\
paprika''paprika
•1977(mrt-nov}.
1977 ! 1978

\sla."
'1978

i
|

Sias3mm.
PMMArduo 16mm

100
83,6

PC-duo>6mm'

100
•. 85,5

825 4

100

100 J 100
98

' 108

.1Q8

; 101

96

Tabel 3: Resultaten Ëfford EHS

Eind 1980zijn'er inEffordnieuwekassen gebouwd dieeen stuk groter Bijndanda
tôtnutoe''gebruiktekasjes.
Men gebruiktalskasdek PMMA-duoplaat 22.mni(Ecocal).enPC-duóplaat 10mm.
.Volgensde "Grower1- (6)isdit inEngeland de eerste kasoppraktijkgroottes die
bedektismet duoplaat. Degin 1981isdeeerste teelt ingezet ('tomaten).

'/!

2.3.:De'''''HöhereBundeslehr-und Versuchsanstaltfür GartenbauWien-Schönbrunn" (7)
In1979 ismen inWien-Schörbrunnbegonnenmet onderzoek naarverschillendekas'bedekkingsmaterialen enhun-invloed op cultuurgewassen. Menheeftvijf zeerkleinekasjesgebouwd (geschatte .luchtinhcud4-6 m 3 ) . Debodem ende fundamenten
heeftmen geïsoleerd endematerialen diemen alskasdek heeft toegepast zijn:
1
gewoonglas 3 Plexiglas-duoplaat,,Hortiplus,Thermo-Clear en "Sedo'-glas.
Erwordeneen grootaantalmetingen
'verricht;,seals grond
temper
a
tuur._ binnen-en'buiten-.
'luchttemperatuur,temperatuur venhetkasdek aandebinnenzijdea temperatuurvan
hétblad endeverhouding tussendohoeveelheid lichtbinnen-enbuitende kas.
Erwordtmet'eenthermestatisch.geregeldeelectrischeverwarmingverwarmd.'
De.tijddat deverwarming aan s'jaatwordt'genoteerd.De luchting geschiedt door
middelvan luchtsehuiven inde aijwand.
De'kasmaatisbepaald door'destandaardmaatvanhet Sedo-glas.Allekasjes zijns
-"óphetkasdek
'"naa identiek.
Hetvalttebetwijfelen ofeen dergelijke proefvoor depraktijk bruikbare resul-•
tatenopkan leveren.Hetklimaat indergelijkemini-kasjes enookde manier
waaropdit geregeld werdt zalin depraktijk nergensvoorkomen.
Hoewelmen alchrysant,Poinsettia enradijs indezekasjes heeft latengroeien.,
zijn,ernog 'geen;resultaten bekend gemaakt,Mochten erooitresultaten bekend
worden,dan is'hetnog devraag ofmenervoor depraktijk conclusies aanmag
verbinden.

2.&.Proefstation teAarslev (Denemarken)
(8 3 9 > 10, 51, 52.,53)
IiyAarslevwordenmomenteelproevengenomen invierkassen3.dieelkvoorzien::ija
vaneenanderkasdek.
'Dezekassenzijnin oktober 1979gereed gekomen.
Alskasdek'zijngewoon glas,dubbelglasenPMMA-duoplaat gebruikt.Devierdekar
heeft eenenkelglas'dek.,maar isbovendienvoorzien vaneen scherm.
Allekassen zijn 8x20m langengebouwd inO-W-richting.Devierkassen zijnlos
van elkaar gebouwd. Indekassen zijnroltafelsaangebracht.Er isonder-boven-,
entabletverwarming mogelijk.

'v-;

Totnu toeheeftmen onderandere de invloed vanhet kasdek opdeteeltduur onderzocht.Mennamwaar,,datbepaaldeplantensoorten onder dubbel ^asdefeeerder> maar
andere soorten juist laterwaren danvergelijkbare planten onder enkelglas.
"'
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Inonderstaandetabelstaatderelatievegroeiduurvanenkelepotplantenaangegeven.DeDeense,onderzoekersmakenéditerwel,'deqpmerkingdat,menerrekeningmee
moethouden3datmentijdensdeze'proevennogteveel'uitisgegaan,van,deteeltmethodeonderenkelglas.Wanneermenoverenigetijddeteeltonderdubbeldek
watmeerindevingersheeft,hooptmen-,dat..dgrr.^.tt|*&t^^ia^g\;fe^fls^yzi^ré^'^ijii.
Degewassendiementotnu.;tö.e;heeft'geteeld:zijn:
-Chrysanthemum 'YellowMandalay' • - > " ' " '
-Codia-eum,variegatum 'Hollufiana'
-Dieffenbachiamaculata TCompacta;
-Ficusbanj'amina •
- • ' • • .
-Hederacanariensis.'Gloire-deMarengo4'
' .
-Kalanchoëblossfeldianê'Annette'
-Saintpauliaionantha'Ballet'
Hetbeginvaniedereteeltwaseindoktober/beginnovember1979. .......v
Deinstellingvanhetklimaatisin.alle-.-kassengelijkgehouden:tabletverwarming
22C5C5ruimtâtemperatuur18°ÇLeenRVmax,van90%enihliedereafdelingCÓ^-dósering.Inesnafdelingwerdeengewevengealuminiseerdehergiedoekgebruikt
(riFoylon2001").
Enkeleresultatenzijninonderstaandeoverzichtenweergegeven.

Energiebesparing

Licht
doorlat
er
dhi.id
100
95
83
82

'V

o

Enkelglas
Enkelglas+ scherm
Dubbelglas
PMMÀ-duoplaat

20
30
40

': .
.

Tabel4:Eigenschappenvandevierafdelingen.
Opmerking:Dedubbelglaskasbleekzodanig*'lekntézijndatdeverwachteener"
giebesparingnietgehaaldwerd.

Gewas

Ï^Enkelglas

Enkelglasmet
schermdoek

Dubbelglas

PMMA-duoplaat:

chrysant*

100(70)

97

105

107

.Kalanchoë

100(112)

86

•~93

92

Saintpaulia..

1-00(79)

102

100'

103

Dieffenbachia

100(162)

94

94

94

Ficus

.100(112)

107

112

106

Kedera

100(103)

103

10.8

104

Codiaeum

100(157)

94

ÖS

88

Tabel5:Relatievegroeiduurvandegewassenonderverschillendkasdek(Tussen
haakjesdeabsolute-teoltduurindagen).
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Dë^bladkieurwerdbijCodiaeum,enbijDieffenbachiabepaald,
gaf'liepenvan1tot5.BijCodiaeum:1=groen,5=geel.v
BijDieffenbachia:1=bleekgroen,5=intensgroen. _
Gewas

Enkelglas

;

~Codiaeum
Dieffenbachia.

enkelglas
+scherm

3,4 '

2,9

2,8m

334

Dubbelglas

___

Decijfersdiemen"-

Duoplaat

2,2

2,3"

4,0

4,1

;

i ____

Tabel6:Kleurwaarderingindeverschillendeafdelingen
Deluchtvochtigheidwasindegeïsoleerdekassenduidelijkhogerdanindeenkel
glaskas..Inde„enkelglaskaswasdeRVgemiddeld 74%.,,indedubbelbeglaasdekas77%énindestegdoppelkas86%(ookuitdezecijfersblijktde"lekkage"van
dedubbelbeglaasdekas).
Debladtemperatuurwas 'snachtsindeenkelglazenkas15,1Cgemiddeld,Inde
dubbelglazenenduoplaat-kaswasdit16,3°C.
Samenvattendblijktuj*tdeproeveninDenemarkendatCodiaeum;,Dieffenbachiaen
Kalanchoëeenkortereteeltduurhaddenonderisolerenddek.Debladkleurwasbij
CodiaeumenDief."çnbachiaduidelijkwatdonkerderenintenserondergeïsoleerd
kàsdek,hetgeendekwaliteittengoedekwam.Saintpauliavertoondekwalitatief
weinigverschillentussendeafdelingen.Hetuitvalspercentagewasinalleafdelingenevengroot(ca.10%).Dehogereluchtvochtigheidonderhetduoplaat-dek
gafgeenproblemen.

2.5V©e"Staatsschule"teHöhenheim
(11, 12.17)
InHohenheimwordenvijfalwatouderekasjesgebruiktvoorhetonderzoekhaar
teeltenonderisolerendekasdekken.(lengte15,7m.,breedte6m,goothoogte1,5m!
luchtinhoud212.m ).DekasjeszijninN-Zrichtinggebouwdenalle.voorzienvan.
eènscherminstallatié'.
In1978werdentweevandezekasjesvoorzienvanrespectievelijk Sedo1''en 'Hortiplus"glas* In1979werdeenderdekasvoorzienvanpqlycarbonaat-duoplaat(5,5mm),
Indezekaskondendeproevenpasbegin1980beginnen..
Onder"SedoVHortiplusengewoonglaswerdendeproevenin1978gestart.DegewassendiewerdengeteeldwarenEuphorbiapulcherrima|(septembertothalfdecember
1978),Streptocarpus (junitotapril1979)enBegonialelatior(junitotoktober
1979).
!.
Dexeeltenonder'"Sedo"en"Hortiplus1-;zijnzondergroteproblemenverlopen.De-:
groeisnelheidenhetbloeïsijdstipwareninallekassengelijk.Onderenkelglas
moestmenveelmeerwatergevendanonder'Sedo'.
;
Zowelonder"Sedo1,alsonder"Hortiplus"werdendeBegonia'sgroterenminderstevigtenopzichtevandeplantenindeenkelbeglaasdeikas.OmdekwaliteittebehoudenwastweemaalbespuitenmetCCCnoodzakelijk.Doordehandelwerdengeenkwaliteitsverschillenopgemerkt.
;
OndernSedo"-glasbleekgedurendedeteeltdèluchtvodhtigehid3-10%hogerte
liggendanonder;Hortiplus"ofnormaalenkelglas.
Delichtdoorlatendheid,dieopzespuntenindekasmejtbehulpvaneenluxmeter
werdbepaald,bleekbij"Sedo1-glasbeter,.tezijndanbij'Hortiplus''.

.< •
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Hetin 1979saangebrachtekasdek vanpolycarbonaat-duoplaat (5,5mm)lietin
^chonetoestand (dusnog zonder condens)evenweinig lichtdooraishet 'Hortiplus"kasdek.
De
-•'•volgendeproeven,
numetdr^esoortenalternatiefkasdek entweej.kassenmet
(
enkelglas,zijnbegin 1980begonnen.Menteeltnu..onder»andere Saintpaulia en•
Rechstëineria.Resultaten zijntotophedennietbekend» Dezeproevenworden in
1982afgesloten.

2.6. Pennsylvania StateUniversity
(13)
Ook inAmerika worden diversekasbedekkingsmaterialen onderzocht.Helaas zijnde
uitkomsten slechts zeldenvergelijkbaarmetdeinonze strekenBehaalderesultaten.DeproefinstellingenliggeninAmerika ingebiedenmeteenveelhoger
lichtniveau invergelijkingmet West-Europa. Hetlichtverliesalsgevolgvanhet
alternatieve kasdek speeltdaareenondergeschikte rol.Andere factorenjzoalseenhogereRV,zullenvooralbepalend zijnvoor deproefresultaten.
OpdePennsylvania State University zijnin 1978zevenproefkassenbedektmet
onder anderegewoon glas,PMMA-duoplaat (16 mm).,fiberglas entweelagigpolyester. Indewintervan 1978-1979teeldemenleeuwebekjes.
Onderenkelglasblekendeplantenhet snelst tegroeien.*
Op 24januarikon erworden geoogst.Onderdeandere dekkenvieldeoogstperiode"
later.
Debloeidatum enenkele anderebepalingen zijnweergegeven inonderstaandetabel.
Materiaal

steellengte
incm

113

Glas
PMMA-SDP
Polyester (2 lagen)
Fiberglas (1laag)

149..
1

I4ö
118,2

wortellengte
,incm

versgewicht
ingram

15„8

44,4

bloei
datum

aantal
oogstdagen -

10

24/1

26,9

749 p

:

' 2 0,6-

67,5

5/2
1/2

15,8

44,3

20/2

.1 5 J
16
v - 19

Tabel7:Resultaten Pennsylvania StateUniversity:Groeionder verschillende
soortenkasdek.
'
Bijhetbekijkenvandeze tabelmoetmenmeteenaantal zakenrekening houden.
Daarerindezelfdekassenvaaknogonderzoekwordtgedaanmet verschillende
schermmaterialenennaartoepassingsmogelijkheden van zonne-energie3'zoudende
resultaten hierdoorvertekend kunnen zijn.Verdermoetmenaltijd deklimaatsverschillen tussenPennsylvaniaenWest-Europaingedachte houden.Voordat"We
resultaten uit PennsylvaniainNederland willen gebruiken3 moetereersteen
"vertaling'-'naaronze omstandighedenplaatsvinden3 watveelaleenhaastonmogelijkeopgave is.
.
^

2.7.kiel -Steekbek
(16 s 18)
InKiel-Steenbek, inhetnoordenvanWest-Duitsland isonlangseennieuwekasin
gebruik genomenmetalsdoelhet onderzoekenvanenergiebesparende maatregelen
inde teeltvanpotplanten (onderandere cyclamen» Saintpaulia en Poinsettia).
Men. heeftafdelingenmet enkel-enmetdubbelglas. Perplantensoort wilmendè
minimale (lichtafhankelijk)dagtemperatuur gaanbepalen endebestemanier van
riachttemperatuurverlaginggaanonderzoeken.Hettotalekasoppervlak bedraagtca.
900m .*Beideafdelingen zijniederonderverdeeld invijfcompartimenten> zodat
verschillende temperatuurbehandelingenmogelijk zijn.
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2.8.Weihenstephan '
(54)
InWeihenstephan,inhetzuiden*vanWest-Duitsland,heeftmendriegelijkwaardige
kassenvanieder200m gebouwd.Menvergelijktdaardrieisolerendekasdekkên:
Sedö-glaS:,EMMA-duoplaatenPMMA-trioplaat.Menzaldekomende,tijddegroeivan
eenaantal'siergewassenentevensdeluchtvöchtigehidenhetCC^-niveauinde
verschillendekassenobserveren.

2.9.Heidelberg
(54)
OpdezeproeftuininDuitslandbouwtmenmomenteeleenrolkasdiebedektismet
polycarbonaat-duoplaat.Verderwordteenkasvanverschillendeisolerendematerialenvoorzienomopdezemanierdeverschilleninlichtdoorlatendheidtevergelijken.DaarbijvergelijktmentevensPHMA-duoplatenwaarbijenkelewelen.enkele
nietbehandeldzijntegenUV-straling.
2.10.Friesdorf
(54)
InFriesdorf,(Duitsland)hééftmendebeschikkingoverkassendievoorzienzijn
vaneenisolerendkasdek,zonne-collectoren5lagetemperatuurverwarmingen.energiescherm..lotca.1982wordenaldezezakenonderzochtwaarbijtevensdeinvloed
vaneenpolycarbonaat-duoplatenkasdekopdeplantengroeienhetenergiegebruik
deaandachtkrigjt.

2.11.Praktijkbedrijven
Indepraktijkzijneraleenflinkaantalkassengebouwddievoorzienzijnvan
eendubbel'dek.Hetprobleembijhetbeoordelenvandeteeltresultatenopzo'n
bedrijfishetontbrekenvaneencontrole-afdeling.Detuinderzelfisvaakde
laatstedietoezalgevendatderesultatenslechterzijndanhijhadverwacht.
Hetaantalpositieveberichtenoverteeltresultatenindepraktijkisdanook'
vrij'grootenmoeilijkcontroleerbaar.Gelukkigzijnereenaantalbedrijvenin
binnen-enbuitenland3dieslechtseengedeeltevanhetbedrijfvoorzienhebben
van*eenisolerendekasdekt zodateenvergelijkingmetdeenkelbeglaasdeafdelingmogelijkis.
VooralbedrijventennoordenvanNederland'fezijninteressant,omdatdaarde
problemenmetdehoeveelheidlichtnogsterkerspelendanbijons.
InLillehammer(Nooiwagen)werdin1979eennieuwekasgebouwd,voorzienvan
PMMA-duoplaat.Eendeelvanhetoudebedrijfbleefbestaanenkonalsvergelijk
dienen.OproltafelsmetonderverwarmingwerdenPoinsettia'senpotchrysantën
geteeld.Erwerdinhoofdzaakoverdaggeluchten:menmaaktegebruikvaneen.energiescherm.Indeduoplaatkaswerdmetdehandwatergegeven,omdeluchtvochtigheidbenedende100%tehouden.Deuiteindelijketeeltresultatenwarenonderhet
dubbeledekzékernietslechterdanindeenkelbeglaasdekassen..Welhadmen
lastvancondensinde. duoplaatkasamaarditveroorzaaktegeenwaarneembare
schadeaanhétgewas / (14),
'InHovik (Noorwegen),schijntmen metgoedresultaatanjerstekwekenondereen
kasdekvanPMMA-duoplaat.Dehogeluchtvochtigheidheeftnognietvoorproblemen
gezorgd.DoorC0_doseringishetmogelijkomindezomervan4tot11uur
'sochtendseentemperatuurvan24-28Caantehouden.Hiernalaatmendetemperatuurweerietszakken.Vanafhalf septembergeeftmenvan7tot15uureender-gelijkehogetemperatuurenC0„.
Dekwaliteitendéopbrengstvanzowelgrootbloemigealstrosanjerswasgedurende
dezomerendeherfstuitstekend.MenverwachtondanksdehogetemperatuienP
tochnogenergiebespaardtehebben.
Overresultatenindewinterzijngeengegevensbekend.(15).

_.
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InNederlandneemthétaantalervaringenbijteeltenonderdubbelkasdekge-'
staagtoe.Eengoedeinventarisatievandezeervaringenheeftnognietplaatsgevonden.Incidenteleberichtenindevsfoladenzijntotnutoeweliswaar
nietzeerpositief[ maarzekernietnegatief'watbetreftde"tëeitmogeïijkTieden
onderdubbeldek.
:...':..
, ' '
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Tàbel8:»Samenvattingvanc-detotnu
Proefinstellingen.

Energiebesparing in % :
3
4 '5
6

Kasbedekking

•• 1 |-2"
i

EnkelGlas

0

1 .0
35-40

üortiplus

20-25 20

PMKA-duoplaat16mm

35-40;44

PC-duoplaat4mm

20-30f

PVC-duoplaat 30ram

0

30

DubbelGlas

PC-duoplaàt--16mm

diverse

toegemetenenergiebesparing.op"de*

j

0

0

0

7

Q

9

0

0

0-

30
45

40

30s 3

35-60 40-50

4-45

37,5
/

50

35-4Q1
'

1 =I.H.A.6.
2 =Straelen (Did)
3 =Efford (Eng)
4,=Aarsiev (Den)
5 =Gjennestad (Noorw.)I
6 =Pennsylvania StateUniversity (U.S.A.)
7 =UniversiteitAlnarp/Lund (Zweden)
8 =Denar; 1 4 / p - 1-5JL981
9 =ProeftuinVenlo6-31/11981

'
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Tabel9: Samenvatting vande totnu toegemeten lichtdoorlatendheid van
diverseJcasbedekkingsmaterialen.
-

Materiaal

lichtdoorlatendheid in,%voordiffuus licht

Enkelglas

83 .

Dubbelglas

71

Hortiplus
PMMA-duoplaat 16nan
PC-duoplaat4mm

65

100

[100

55-56

86j2

88

68.-73 -53-58

89,2

95

75

57-58

89,2

74

66-68

50-52

78,5

100

80

85-89

PC-duoplaat6mm

82

PC-duoplaat 16mm

89

PVC-duoplaat30mm

64

49

753;4

1 =I.M.A.G. -losmateriaalabsolute lichtdoorlatendheid
2 =I.M.A.G. -na inbouwabsolute lichtdoorlatendheid
3 = I.M.A.G. -nainbouwten opzichte vanenkelglas
4 =Straelen tenopzichtevanenkel glas
5 =Efford tenopzichtevanenkelglas
6 =Aarslev tenopzichtevasenkelglas

100

78
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Tabel 10:Enkeleaanvullende gegevensvaneenaaritâl;kasbedekkirigsraaterialen.

dikte""
(mm)

gewicht
(kg/m 2 )

-

Sedo'

15

15
3,5

:':;;',
doorlatendheid voor
loodrecht opvallend
licht;volgens de
fabrikant

~

K~waarde
W/m2% -

84-S

239;' i

•83

s,o-3,5 ;

EHMA-SDP (Rohm)

8

PMMA-SDP(ilöhm)

16

5

83

!2 5 8-2 : ;9

PMMA-S3P(Röhïïi)

32

7

75

'i99«-évo'

PMMA-SDP (Degussa)

16

5.2

83

PMÎÎA-SDP (Eçocal)

22

PMMA-!'bogenstegplatte'•;

-

-..«

2,9
....

Y,#
2,2 -

PC-SDP (Thermoclear)

3

0,65

83

PC-SDP (Thermoclear)

455

i;0

83

Iß

PC-SDP (Makroion)

': 4 S 5

i;o

80

4Jo

PC-SDP (Molanex)

:

3

^~1}^

5

.. i,v.':6

PC-SDP (Thermoclear)

6

1-.3

83'"

PC-SDP (Makroion)

6

1,3

80

,., ^ 5..

PC-SDP (Thermoclear)

8.

1,5

85

3,2

PC-SDP (ilolanex)

3,5

;

9

'

3,24-

PC-SDP (Thermoclear)

10

2,0

85

3,1-3,2

PC-SDP (ilakrolon)

10

2,0

80

3,1-3,2

PC-SDP (Makroion)

16

5,0

73

PVC-SDP (Ilaxolux)

30

(Î

71

4

10

82

Hortiplus
Hct'tipane

16-20

ca. 18

82

Hortipane-plus

16-20

ca. 18

75

Gerrix-Top-Therm

6-10

ca. 18

84

Gerrix-Top-Therm

9-15

ca. 18

i,

!

'

2,2-2,3

il

3.,5,
3,2

i

3319

f,

Tescogig

16

Vitraver

r.

:

84

3,35

Normaal enkelglas

4

10

90

6?7

80

(
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