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BOUWKUNDIGE WERKEN
Indeling Kascomplex
Het complex is op het ogenblik ingedeeld in drie afdelingen.
De situering van het complex ten opzichte van de huidige opstan
den en bebouwingen, nadat aan de noordzijde een nieuwe kopgevel
is geplaatst, is weergegeven op tekening nr. 1.
De indeling dient aangepast te worden. De nieuwe indeling is
weergegeven op tekening nr. 2 en is als volgt:
een afgescheiden corridor voor opstelling van de verdeelinrichting en de meet- en regelapparatuur ;
afmetingen: breedte 1 kap à 3)20 m
lengte ca 17)50

m

een betonpad aan de oostzijde van afdeling 1;
afmetingen: breedte 1 kap à 3,20 m
lengte ca. 20,60 m
—

een middenpad, lopend in oost-westrichting door het gehele
complex;
afmetingen: breedte 2,96 + (1 x 0,12)= 3)08 m
lengte ca 99*20 m.

£
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Betonpaden en vloer
Naast de aanleg van de paden, dient er een vloer in de ruimte
voor meet- en regelapparatuur te worden aangebracht
Zowel de paden als de vloer dienen uitgevoerd te worden in
gewapend beton.
De betonpaden dienen van een zodanige constructie te zijn, dat
zij een mobiele belasting van 300 kg/m2 kunnen weerstaan.
De bovenzijde van zowel de paden als de vloer dient zich op
+ 10- P.

te bevinden.

Buiten het kascomplex, aan de zuidzijde van het oostelijk pad,
dient het betonpad door te lopen en aan te sluiten tegen de daar
aanwezige klinkerbestrating.
De aansluiting aan de bestrating dient aan de zijkanten vloeiend
te verlopen met een straal van 1,25 m.
Voor opstelling van bloemenrekken- en slang-geleiding, is het
noodzakelijk, dat in het middenpad sparingen worden aangebracht.
Deze sparingen dienen in iedere kap met een breedte van 6,^0 m
aanwezig te zijn.
De plaatsen en afmetingen zijn aangegeven op tekening nr. 3*
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Verlaagde liggers
In alle kappen van het complex zijn zgn. verlaagde liggers
gemonteerd.
Het is gewenst dat de verlaagde liggers in de kap met een
breedte van 3)20 m over de gehele lengte,exclusief de corri
dor voor meet- en regelapparatuur, worden verwijderd.
Om voldoende vrije hoogte te verkrijgen in de kappen met een
breedte van 6,^+0 m, dienen de daarin gemonteerde verlaagde
liggers ca 2k cm omhoog gebracht te worden.
De vrije ruimte boven deze liggers is dan nog ruimschoots
30 cm.
Het omhoog brengen van de verlaagde liggers heeft ten doel de
toepassing mogelijk te maken van plukrail-haken, waarmede de
verwarmingsbuizen van het bovennet opgehangen worden.
De verwarmingsbuizen liggen dan op ca 2,20 m boven het maai
veld en veroorzaken geen hinder, voor personen welke werkzaam
heden in de kasafdeling verrichten.
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Condensgootjes
In afdeling 1 zijn de kasgoten voorzien van U-vormige
aluminium condensgootjes.
Deze gootjes ontbrèken in de afdelingen 2 en 3, maar dienen
ook hier aangebracht te worden.
De gootjes dienen af te wateren in zuidelijke richting met
het afschot van de kasgoten mee.
Aan de zuidzijde dienen de gootjes voorzien te worden van aan
sluitstukjes waarop p.v.c.-afvoerslangen dienen te worden aan
gesloten welke tot op de kasgrond reiken.

Drainage

(zie tekening nr. k)

In iedere afdeling dient een systeem van bodemdrainage te
worden aangebracht.
Aan de noordzijde en de westzijde van het complex worden
eveneens drainreeksen aangebracht.
De drainreeksen bestaan uit aarden gebakken

0

5 cm drains met

kraag. De verzamelreeks bestaat uit aarden gebakken drains

0

8 cm met kraag. De drains dienen van 1e kwaliteit te zijn.

De aanlegdiepte van de reeksen is - 75 P« Afschot van het drai
nagesysteem is 1 cm/10 m^ in de richting van de onderbemalingsput.
Aan de zuidzijde van de afdelingen dient vanaf de oostzijde van
de kas in westelijke richting een verzamelreeks te worden aan
gelegd. De diameter van deze reeks is 8 cm. Aan de oostzijde
van de verzamelreeks buiten de kas, dient een controleput ge
plaatst te worden, uitgevoerd in beton, afmetingen 30 x 30 x 30
cm, voorzien van betonnen deksels.
Ter plaatse van de scheidingsvoeten tussen de afdelingen 1 en 2,
2 en3 en ter plaatse van de buitenvoet van afdeling 3 dienen
betonnen afsluiters in de verzamelreeks te worden opgenomen,
uitgevoerd in beton, afmeting 16 x 16 x 100 cm, voorzien
van betonnen deksels.
De betonnen afsluiters dienen zodanig geplaatst te worden dat
deze aansluiten tegen de teen van de gewapend betonvoet ter
plaatse. Alle afsluiters worden geplaatst aan de oostzijde van
de genoemde gewapend beton voeten.
De drains dienen afgedekt te worden met stiromul korrels; gebruik
1 m^/100 m^ drain.
Onderbemaling
Het drainagesysteem dient aangesloten te worden op een onderbe
maling. Hiertoe dient een onderbemalingsput gemaakt te worden,
welke dient te bestaan uit een betonnen ring voorzien van een
betonnen bodem. Op deze hele ring dient een halve betonnen ring
geplaatst te worden. De diameter van de betonnen ringen is ca
130 cm. De halve ring dient afgedekt te worden door middel van
een betonnen kruin waarop een rechthoekig betonnen opzetstuk,
afmeting 50 x 50 x 50 cm, is geplaatst.

Alle aansluitranden tussen de verschillende onderdelen van
de onderberaalingsput dienen waterdicht te zijn.
Het betonnen opzetstuk dient voorzien te worden van een betonnen
deksel. De onderbemalingsput dient op een zodanige diepte te
worden ingegraven dat de bovenzijde van het deksel op Peil ligt.
Het drainagesysteem van het complex dient aangesloten te worden
op de onderbemalingsput.
Pomp
In de onderbemalingsput dient een onderbemalingspomp te worden
geplaatst.
Hiertoe dient te worden geplaatst een onder water werkende pomp
in geheel gesloten waterdichte uitvoering, fabrikaat Flygt*
type GP 50, 0,7^ KW, 2850 omw./minuut, I nom. 1,9 A, 50 Hz,
3 x 380 V.
Tevens dienen te worden geplaatst drie stuks wippers voor ni
veaucontrole, fabrikaat Flygt, type ENH-10. De plaatsing van de
niveauschakelaars en de pomp dient in overleg met de directie
plaats te vinden.
De onderbemalingspomp dient in de put tot ca 20 cm doorstekend
door de putwand voorzien te worden van een thermisch verzinkte
afvoerleiding, diameter 2". Boven het hoogste waterniveau in de
put dient een thermisch verzinkte koppeling 2" te worden opgeno
men in de afvoerleiding.
Vanaf de door de putwand stekende leiding en gekoppeld daaraan
dient een P.V.C.-afvoerleiding te worden•aangelegd, diameter
leiding 0 50 mm.
De P.V.C.-afvoerleiding dient aangelegd te worden op - 50 P., met
een afschot van 1 cm/10 m^ in de richting van de betonnen koker
waarop de leiding dient te worden aangesloten.

i
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Hemelwaterafvoer

(zie tekening nr. 5)

Het gehele complex heeft afschot naar de zuidzijde. Iedere
kasgoot is voorzien van een P.V.C.-standleiding met een bui
tendiameter van

0

100 mm. Alle standleidingen zijn in de kas

aangebracht. Langs de zuidelijke kopgevel, buiten het complex,
op een afstand van ca 50 cm uit de voet van de kas, dient een
plastic hemelwaterafvoerverzamelleiding te worden aangelegd
in verlopende diameters.
De aanlegdiepte van de verzamelleiding dient aangepast te wor
den aan de aanlegdiepte van de bestaande ondergrondse afvoerleidingen van de P.V.C.-standleiding.
Het afschot van de verzamelleiding dient 1 cm/10 m^ te zijn, ge
rekend in westelijke richting.
Alle leidingmaterialen dienen van ringmoffen of van vaste rubber
ringen, inwendig aangebracht in de hulpstukken, te zijn voorzien.
Voorts dient het materiaal van P.V.C. te zijn en het K.O.M.O.keurmerk te dragen.
De verzamelleiding dient aan de oostzijde van een ontstoppingsstuk te worden voorzien, uitgevoerd met een afschroefbaar deksel.
Goed gietwater is van vitaal belang voor het onderzoek. Dit
gietwater kan verkregen worden van een installatie voor omgekeerde
osmose of door het opvangen van hemelwater. De kwaliteit van
beide soorten water is nagenoeg gelijk.
Wanneer het D2 complex bediend zou moeten worden met de huidige
installatie voor omgekeerde osmose, capaciteit 100 m^ per et
maal, dan zou dit enerzijds betekenen dat de capaciteit van deze
installatie opgevoerd zou moeten worden, anderzijds zou ook de
3
bergingscapaciteit, welke op het ogenblik ca. 350 m is, vergroot
moeten worden.
De voorkeur wordt dan ook gegeven aan de aanleg van een nieuw
bassin voor het opvangen van hemelwater.
Om een droge periode van ca ^0 dagen te kunnen overbruggen, dient
dit bassin een netto inhoud van ca 2^00 m3 te hebben.
Teneinde voldoende toevloed van opgevangen hemelwater te hebben
is het niet alleen voldoende om de hemelwaterafvoeren van het
D2 complex in verbinding met het bassin te brengen, maar dienen

I
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ook de hemelwaterafvoeren van de omliggende kascoraplexen
naar het bassin te worden geleid. De hoofdafvoerleidingen
dienen in de grond te liggen, met een afschot van 1 cm/10 ml.
De gewenste situatie is weergegeve op tekening nr. 5In verband met het bovenstaande dienen de goten van de kascomplexen C3, Ck en C5 in, de kassen van nieuwe gootafvoerstukken te worden voorzien.
De verzamelleidingen van de complexen C1 tot en met C5 welke
onder de gootafvoeren worden aangebracht, dienen een afschot
van 1 cm/ml te hebben.
Het is gewenst dat iedere hoofdafvoerleiding voorzien wordt
van een aftappunt. De aftappunten dienen te lozen op de onder
grondse betonnen koker, welke ligt onder het schelpenpad
tussen het C-complex en de tuin "Valstar". De bovenzijde van
deze koker ligt op ca 50 cm beneden het maaiveld. Voor het
onderbrengen ondergronds van de aftapafsluiters zou gebruik
gemaakt kunnen worden van standaard betonnen controleputten met
bijbehorende opzetstuk. Afmetingen putten inclusief opzetstuk
ca 36 x 36 x 72 cm, buitenwerks.
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Gietwaterbassin (zie tekening nr. 5)
Teneinde een gietwaterbassin met een netto inhoud van ca
2^00 m3 te verkrijgen, is het nodig dat tot - 75 P wordt
ontgraven. Het is gewenst dat er ook wat biologisch leven
in het bassin aanwezig is en daarom zal er ten alle tijde een
minimale waterhoeveelheid in het bassin dienen achter te blij
ven. In dit verband dient er tot - 85 P te worden ontgraven.
Deze diepte is gedurende de zomer haalbaar zonder bijzondere
hulpmiddelen, gezien de gemiddelde grondwaterstand op ons terrein.
Een gedeelte van de uitkomende grond dient verwerkt te worden
in de kaden, welke een hoogte van ca + 150 P dienen te hebben.
Het talud van de kade dient 1:1 te zijn, de kruinbreedte
is minimaal 50 cm.
De grond, welke overblijft na aanleg van de kaden, dient elders
op het terrein van het Proefstation te worden opgeslagen,
cq te worden uitgespreid.
Het gehele bassin dient aan de binnenzijde , inclusief de krui
nen, te worden bekleed met kunststoffolie, kwaliteit waterbouwfolie, dikte 0,50 mm, kleur zwart. De leverancier van deze folie
is Genap b.v., Postbus 27» 's-Heerenberg. De banen van de folie
dienen op de fabriek aan elkaar gelast te worden, zodat de ge
hele bekleding uit één stuk bestaat. In de bekleding dient een
waterdichte aansluiting gemaakt te worden voor de P.V.G.-ver
bindingsbuis 0, 160 mm

met het bestaande bassin. De onderzij

de van deze buis dient op een hoogte van ca 15 cm boven de bo
dem van het bassin te worden aangebracht.
De uitmondingen van de hoofdafvoerleidingen dienen over de kade
heen het bassin te worden ingevoerd. De uitmondingen dienen
voorzien te worden van thermisch verzinkte steunen, welke zijn
ingegoten in betonnen tegels welke los op de kruin worden gelegd.
Over de gehele lengte van de kruin dienen op de folie één rij
betontegels, afmeting 50 x 50 cm te worden gelegd.
Een slab van voldoende breedte van het folie dient aan de bui
tenzijde van de kruin te worden ingegraven.
Om bij lage waterstand opbolling en daardoor loswaaien van het

-

.
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folie te voorkomen dienen op hartafstanden van ca 3 m oude
autobanden langs de wanden te worden gehangen.
Ter voorkoming van verdrinkingsgevaar is het nodig dat rond het
bassin een afrastering wordt geplaatst. De afrastering kan be
staan uit verduurzaamde piketpalen voorzien van puntdraad. In
de afrastering dient een afsluitbaar draaihek te worden opge
nomen, hekbreedte ca 80 cm.
Tussen het bestaande gietwaterbassin en het aan te leggen bas sin
dient een P.V.G.-verbindingsleiding te worden aangelegd.
De materiaalomschrijving van deze leiding is dezelfde als van
de hemelwaterverzamelleidingen. De leidingdiameter buitenwerks
dient

0

160 mm te zijn.

Deze leiding kan door het C-complex tussen de afdelingen C1-12
en C2-2 door een bestaande leidingkoker lopen.
Aan de beide einden in de bassins, dient de leiding te worden voor
zien van afneembare, fijnmazige, filterkorven.
Zowel aan het ene als aan het andere einde van de leiding dient
een afsluiter te worden aangebracht. De voorkeur gaat uit naar
een vlinderklep, Econ-Haveka fig 6111, doorlaat

0

150 mm.

De voorkeur gaat ernaar uit dat de vlinderkleppen worden onder
gebracht in te metselen putten. De

putten dienen van een afvoer

te worden voorzien.
De putten dienen afgedekt te worden met een gewapend betontegel
voorzien van een thermisch verzinkt oog.
Ter hoogte van de gietwatervoorziening in het kascomplex B 10,
dient de verbindingsleiding voorzien te worden van een aftap.
De lozing kan plaatsvinden op één van de aanwezige schrobputten
in de leidingkokervloer ter hoogte van genoemde gietwatervoorziening.
Om het leeglopen van de leiding mogelijk te maken dient er een
voorziening te worden getroffen om de leiding te kunnen beluchten.
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Gewasberevening (zie tekeningen nr. 5 ©n 6)
In iedere afdeling dient een installatie voor gewasberegening
te worden aangelegd.
Het benodigde waters- voor de beregening dient geleverd te gaan
worden door de gietinstallatie, hydrofoor,welke staat opgesteld
in het kascomplex B 10 aan de noord-oostzijde.
Vanaf genoemde installatie dient een hoofdtoevoerleiding naar
het D 2 complex te worden aangelegd bestaande uit een stalen
leiding

0

108 mm, buitenwerks. Over het gedeelte waar deze lei

ding in de grond wordt aangelegd dienen afdoende maatregelen
te worden getroffen om de leiding tegen corrosie te beschermen.
Daar waar de leiding het kascomplex binnenkomt, dient een ge
metselde put te worden aangebracht, waarin een hoofdafsluiter,
Saunders type A-V, wordt opgenomen. Genoemde afsluiter
wordt door het Proefstation ter beschikking gesteld.
De aanlegdiepte van de hoofdleiding

door afdeling 2 dient -7 P

te zijn.
In oost-westrichting dient door de afdelingen op een hoogte van
ca + 250 P een stalen verdeelleiding

0

108 mm te worden aan

gelegd.

Ten behoeve van de gewasberegening in iedere afdeling, dient op
de verdeelleiding een aftakleiding, doorlaat 3" 1 volgens
NEN 3257 B-gv te worden aangesloten.
In iedere afdeling dient een installatie voor kunstmestdosering te
worden aangebracht. De installaties hiervoor zijn schematisch'
weergegevencp tekening nr. 6. De inhoud van de polyester voorraadbak voor afdeling 3 kan ca ^00 1 bedragen. Voor de leiding aan
leg en appendages dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt
van kunststof.
Voor opstelling van de voorraadbakken dient een beton tegelvloer
van tegels 50 x 50 cm te worden aangelegd. Hierbij dient reke
ning te worden gehouden met een looppad langs de voorraadbak,
haaks op het middenpad, met een breedte van minimaal 50 cm.
De voorraadbakken dienen afgedekt te worden met een hechthoutendeksel waarvan een gedeelte op eenvoudige wijze afneembaar is.
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In de bakken dient vertikaal een kimststofstrook te worden be
vestigd waarop een verdeling is aangebracht welke de inhoud
van de bak per 100 1 afleesbaar maakt.
Voor de besturing van de kunstmestdoseringsinstallatie wordt de
voorkeur gegeven aan een concentratiemeter en regelaar van het fa
brikaat van Vliet, type CMR 5»
De elektrische installatie en de regelaar dienen naast de voorraadbak op een vrijstaand rek te worden gemonteerd. Een en ander
in verband met de corrosieve atmosfeer direkt boven de bak.
De elektrische installatie dient zodanig uitgevoerd te worden
dat de doseringsinstallatie automatisch in bedrijf komt wanneer
de betreffende servo-beregeningskranen in de afdeling worden
aangestuurd.
De regenautomaat welke nodig is voor het besturen van de servokranen wordt door het Proefstation ter beschikking gesteld.
Deze automaat zal in de kas C 1 van het C-fComplex door het
Proefstation worden geinstalleerd.
De benodigde zwakstroom stuurbekabeling dient in het bestek
te worden opgenomen.
Op de op tekening aangegeven plaatsen dienen op de aftakleidingen aansluitingen te worden gemaakt voor voeding van de
beregeningsstrangen.
De aftakkingen dienen aan de bovenzijde van de leiding te worden
aangebracht.
Direkt bij de aansluiting van de aftakleidingen op de verdeelleiding dient een membraanafsluiter Saunders, type A-3", te
worden aangebracht.
De aftakkingen dienen vervaardigd te worden uit stalen buis,
doorlaat 5/^", NEN 3257 B-gv.
De aftakkingen dienen te bestaan uit een T-stuk waarvan het spruitstuk is aangesloten op de aftakleiding en de beide andere aan
sluitingen van het T-stuk ieder worden voorzien van een mem
braanafsluiter Saunders, type A-5/V. Iedere afsluiter dient
voorzien te worden van een servo-beregeningskraan. De servokranen
zijn in een voldoend aantal aanwezig.
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Iedere aftakleiding dient aan het einde voorzien te worden van
een aftapafsluiter, Saunders type A-3/V' voorzien van een
GEKA-snelkoppeling.
Het verleggen en opnieuw aansluiten van de bestaande P.V.C.beregeningsstrangen op de servokranen zal door het Proefstation
in eigen beheer worden uitgevoerd.
In de totale begroting dient voor aanschaf van leidingmaterialen
en hulpstukken een bedrag van ƒ 3*000,— te worden opgenomen.
In de afdelingen 1 en 2 dienen aan de zuidzijde van het aan te
leggen betonpad twee gietwatertappunten te worden gemaakt. In af
deling 3 is dat

één tappunt. De tappunten dienen direkt op de ver-

deelleiding te worden aangesloten, schoon water, en te be
staan uit een stalen leiding 3^") NEN 3257B-gv, voorzien van
een membraanafsluiter" Saunders, type A-3/V. Deze afsluiters
dienen te worden voorzien van een GEKA-snelkoppeling.
De zakleidingen voor deze tappunten dienen"tegen de kaskolommen
te worden bevestigd.
De tappunten dienen op een hoogte van ca 70 cm boven de bovenzijde
van het betonpad te worden aangebracht.
NB: het is gewenst dat alle Saunders membraanafsluiters zijn
voorzien van type Q membranen.

-
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Dakberevening (zie tekening nr. 7)
Het is gewenst dat het aanwezige systeem voor dakberegening
wordt herzien zoals op de ontwerptekening is aangegeven.
In verband met de aanwezigheid van een openbaar rijwielpad
en verkeersweg direkt ten noorden van het complex is het nood
zakelijk om, teneinde hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk
te voorkomen, langs de noordzijde van het complex sector
sproeiers te plaatsen.
Er wordt vanuit gegaan,

dat ten behoeve van de nieuwe si

tuatie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de aanwezige
rondsproeiers, 10 stuks totaal. Langs de oost
zijde van het complex zullen

•enkele sector-sproeiers dienen

te worden aangebracht. Voor de toekomst zal hierdoor ook de hin
der voor het te stichten ketelhuis zo veel mogelijk beperkt
blijven.
De verdeelleiding voor de gewasberegening zal tevens dienen te
fungeren als verdeelleiding voor de dakberegening.
Hiertoe dienen op deze leiding vijf stuks aansluitingen gemaakt
te worden welke bestaan uit

2" pijpnippels.

Iedere pijpnippe]> dient voorzien te worden van een membraan
afsluiter, Saunders type A-2".
In de afdelingen 1 en 2 dienen de afsluiters welke de voeding
vormen voor de dakberegeningsstrangen waarop twee rondsproeiers
en één sectorsproeier zijn gemonteerd , ieder voorzien te wor
den van een aanwezige Alckmaria-Victrix servokraan.
De inlaat van deze servokranen is 2". De beide uitlaten zijn 5/^"
De beide afsluiters welke de voeding vormen voor de dakberege
ningsstrangen aan de oost- en de westzijde van het complex ,
dienen ieder voorzien te worden van een spruitstuk. Op de bei
de zijden van de spruitstukken kan een servokraan aangebracht
worden van het type dat ook voor de gewasberegening voor
handen is. Te overwegen valt om in deze beide gevallen ook ge
bruik te maken van servokranen van het fabrikaat Alckmaria-Vic
trix inlaat 1 x 2" - uitlaat 2 x 5/^"• Deze laatste uitvoering
heeft onze voorkeur.
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Iedere dakberegeningsstrang dient van een afdruipventiel
te worden voorzien.
De afvoeren van de afdruipventielen dienen buiten de kas te
lozen.
Voor doorvoering van de standpijpen van de daksproeiers door
het glasdek dienen zodanige voorzieningen te worden getroffen
dat bij eventuele waterslag, ruitbreuk wordt voorkomen.
De dakberegeningsstrangen dienen vanaf de servo-kranen

te

bestaan uit stalen buis conform NEN 3257 B-gv.
De besturing van de dakberegening zal plaatsvinden door de
regenautomaat waarvan sprake is in het hoofdstuk "Gewasberegening".
De benodigde zwakstroombekabeling dient in het bestek te wor
den opgenomen.

•

.

•

I
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Rioleringsput
Vanaf het C-complex dienen in de richting van het D 2 complex
een aantal leidingen aangelegd te worden.
Deze leidingen dienen een ondergronds gelegen betonnen
rioleringsbuis te passeren. De bovenzijde van deze riole
ringsbuis ligt op ca 50 cm onder het maaiveld.
De leidingen welke dienen te passeren zijn:
een verbindingsleiding

0

160 mm, p.v.c., welke de verbinding

dient te gaan vormen tussen het bestaande gietwaterbassin
en het aan te leggen bassin in de noord-westhoek van het
terrein
—

een gietwaterleiding

0

108 mm, staal, welke als toevoerleiding

gaat dienen voor gietwater naar het D 2 complex
een hemelwaterafvoerleiding

0

160 mm, P.V.C., welke de ver

binding gaat vormen tussen de gootafvoeren van de kassen C1
en C2 en de verzamelleiding aan te leggen langs de zuidelijke
kasvoet van het D 2 complex.
Tevens dient er een meer-aderige p.e.-kabel naar het D 2 complex
gelegd te worden voor besturing van de gewasberegening, mestdoseerinstallaties en dakberegening.
In verband hiermede is het noodzakelijk dat er ter hoogte van
de passage een gemetselde put wordt opgenomen in de betonnen
riolering. De binnenwerkse maat van deze put zou dan ca 100 x
120 cm moeten zijn.
De put dient afgedekt te worden met een gewapend betonplaat voor
zien van een gietijzeren putrand met deksel geschikt voor zwaar
verkeer.
Voor het laten passeren van genoemde leidingen wordt voorgesteld
om P.V.C,-doorvoerleidingen in de put op de gewenste hoogte op
te nemen. Voor het laten passeren van de benodigde bekabeling
is het gewenst dat eveneens een P.V.C.-doorvoerleiding wordt
aangebracht. De diameter van de doorvoerleidingen kan in alle
gevallen 0 160 mm zijn.
Voorts is het gewenst dat de P.V.C.-doorvoerleidingen naast
elkaar op gelijke hoogte in de put worden aangebracht waarbij
de afstand vanaf de zijkant van de leidingbundel tot aan de putwand ca 29 cm zal bedragen.
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Het is voorts gewenst dat de P.V«C.-doorvoerleiding ten behoeve
van de benodigde bekabeling, aan de zuidzijde van de put door
loopt door het C-complex tot in de bestaande leidingkoker.
Aan de noordzijde dient de leiding te worden doorgetrokken
tot in het D 2 complex en te worden voorzien van een ruime
bocht en vertikaal pLjpstuk van zodanige lengte dat het buis
einde zich op ongeveer dezelfde hoogte bevindt met de bovenzijde
van de kasvoet.
De leiding dient door middel van een beugel stijf tegen de
kasvoet te worden bevestigd.
Maatregelen dienen te worden getroffen dàt tijdens het stomen
van de grond de P.V.C.-buis niet gedeformeerd wordt.
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Luchtingsmechaniek
In de kap met een breedte van 3)20 m is voor de bediening
van de luchtraraen, over de gehele lengte van de kap zgn. draad
mechaniek aangebracht.
Daar in de nieuwe situatie het gedeelte van deze kap ten noor
den van het aan te leggen middenpad wordt ingericht als ruimte voor
meet- en regelapparatuur is het gewenst dat de luchting in
laatst genoemd gedeelte afzonderlijk bediend kan worden.
Bediening kan plaatsvinden door hiervoor een handwin te plaatsen
in de corridor voor meet- en regelapparatuur. De betreffende
luchtramen zijn allen aan de westzijde gemonteerd.
Voorts is het gewenst om in genoemde ruimte aan de oostzijde
een aantal luchtramen aan te brengen; ca b stuks zou voldoende zijn.
De voorkeur gaat hierbij uit naar halve luchtramen, twee ruiten
breed. De bediening kan met draadmechaniek plaatsvinden.
De voorkeur voor halve luchtramen houdt verband met het feit
dat langs de oostelijke gevels apparatuur wordt opgesteld, waar
bij de hinder van inregenen voor deze apparatuur geringer zal
zijn dan bij toepassing van hele luchtramen welke aan de goot
luchten, dus direkt boven de te installeren apparatuur.
In alle gevallen dient voldoende aandacht besteed te worden aan
de windvastheid van de luchtingssystemen in de gehele kap met een
breedte van 3)20 m.
In de kappen met een breedte van 6,^0 m is per kap een door
lopende nokluchting aanwezig.
Het luchtingssysteem wordt in iedere afdeling centraal aange
dreven. Dit is van toepassing voor de luchtramen welke zowel
aan de oost- als aan de westzijde van de kappen zijn aangebracht. Ten
einde in de nieuwe situatie een zo gelijkmatig mogelijke belasting
van het aandrijfsysteem te verkrijgen en daardoor zo klein moge
lijke verschillen in raamopeningen, is het noodzakelijk dat het
gehele aandrijfsysteem inclusief de overbrengingskastjes
verplaatst wordt. Gezien het hùidige systeem is de aangewezen
plaats voor de elektromotoren, welke de aandrijving van de luch
tingssystemen verzorgen, boven de aan te brengen deuren in de
zijgevels. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat

• de motoren ook

weer aan de westzijde van de afdeling worden aangebracht.

De stalen gebogen tandheugels welke voor de aandrijving
van de luchtraraen zowel aan de oost- als aan de westzijde
zijn gemonteerd, zijn recht tegenover elkaar aangebracht.
Wanneer de ramen ver worden geopend, is gebleken dat de
beugels bij het teruglopen tegen elkaar lopen. Hierdoor
blijft de luchting hangen en schiet na verloop van enige
tijd door, hetgeen schade veroorzaakt. Bovendien is
genoemd beugelsysteem slecht geschikt voor automatisering
van de besturing omdat daardoor het systeem zwaarder
wordt belast.
Het is dan ook noodzakelijk dat alle beugels in afdeling
1 worden vervangen door aluminium tandheugels zoals deze
ook in afdeling 2 en 3 zijn gemonteerd.

Het gehele luchtingsmechaniek dient, nadat de wijzigingen
zijn aangebracht, op goede werking gecontroleerd te
worden. Waar nodig dient het mechaniek afgesteld te
worden en alle daarvoor in aanmerking komende punten
van de aandrijving dienen gereinigd te worden en opnieuw
te worden gesmeerd.
De aandrijfmotoren dienen gecontroleerd te worden, onder
andere op olie lekkages en voor zover nodig met olie te
worden bijgevuld.
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Beglazing
De gehele kas dient op ruitbreuk gecontroleerd te worden.
Alle gebroken of gescheurde ruiten dienen vervangen te
worden.
Het is gewenst dat ook de ruitsponningen worden gecontro
leerd, waar nodig opnieuw worden gekit en overgeverfd.
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Deuren
Alle op de tekening nr. 2 aangegeven deuren zijn schuifdeuren.
De deuren welke zijn aangebracht in buitengevels, dienen allen
aan de buitenzijde van de kas te schuiven.
Extra aandacht dient besteed te worden aan een goede regen
en winddichte aansluiting aan de kasconstructie.
De uitvoering van de deuren dient als volgt te zijn:
alle schuifdeuren in oost-westrichting van de kas dienen
uitgevoerd te worden als dubbele schuifdeuren, afmetingen
2,kO x 2,20 m, totaal 5 stuks dubbele deuren
de schuifdeur aan de zuidzijde van de kap met een breedte
van 3,20 m, zuid-oostzijde van het complex, dient uitgevoerd
te worden als enkele schuifdeur, afmeting 2,^+0 x 2,20 m
de toegangsdeur tot de ruimte voor de meet- en regelapparatuur
dient uitgevoerd te worden als een enkele schuifdeur,
afmeting 1,20 x 2,20 m.
De maat van 2,20 m is steeds de hoogtemaat van de deuren.
Alle deuren dienen van beglaasde bovenpanelen te worden voorzien.
De onderpanelen kunnen bestaan uit watervast verlijmde multiplex
panelen, dikte 10 mm. De voorkeur gaat uit naar deuren vervaar
digd van Redwood met een dikte van ca k cm.
De houtverbindingen die;.en watervast verlijmdte worden en het
gebruik van zgn. kruisstiften is absoluut ongewenst.
Het roldeurbeslag dient thermisch verzinkt te zijn. Het is ge
wenst dat de dubbele schuifdeuren voorzien worden van thermisch
verzinkte deurnaalden. Met uitzondering van de toegangsdeur
tot de ruimte voor meet- en regelapparatuur, dienen de deuren
aan de zijde van de gevel te worden voorzien van een lichtmetalen kom
fabrikaat Henderson, en aan de andere zijde van een lichtmetalen
geëloxeerde handgreep.
De toegangsdeur tot de ruimte voor meet- en regelapparatuur dient
voorzien te worden van twee stuks lichtmetalen geëloxeerde handgre
pen.
Alle geëloxeerde handgrepen dienen door en door gebout te worden
door middel van bevestigingsmiddelen voor patentrozetten.
Alle schuifdeuren dienen aan de onderzijde voorzien te worden
van roldeuirollen, twee stuks per deur, gemonteerd in een gal-

-
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vanisch verzinkt frame en voorzien van stofdichte lagers met
langdurige smering.
De schuifdeuren dienen van thermisch verzinkte onderrailgeleidingen te worden voorzien welke in de vloer of onderdorpel
zijn verankerd.
De bovenpanelen van de deuren dienen beglaasd te worden met
blank Belgisch glas, dikte 3)8 - k,2. mm. De ruiten in te
wellen in weipasta, kleur bruin, geplaatst op neopreen beglazings
blokjes en afgewerkt met hardhouten glaslatten welke vastgezet
dienen te worden met koperen spijkers.
De schuifdeuren welke in de buitengevels worden aangebracht,
dienen voorzien te worden van schuifdeursloten fabrikaat
"Lips". De sloten dienen zgn. hotelsloten te zijn waarbij ge
bruik kan worden gemaakt van een "moedersleutel".
Het juiste type en serienummer dient later bepaald te worden.
Voorgesteld wordt een stelpost groot ƒ ^00,— excl. BTW op te
nemen voor deze sloten.
De bestaande enkele schuifdeuren, aangebracht in de zuidgevel,
totaal 5 stuks/j dienen ieder aan de zijde van de kas van een
sluiting te worden voorzien. Deze sluitingen dienen vanaf
de buitenzijde van de kas niet bereikbaar te zijn.
Het is gewenst dat de bestaande deuren opnieuw beglaasdworden
op overeenkomstige wijze als omschreven is voor de nieuwe deuren.
Voorts is het noodzakelijk dat deze deuren geheel worden opgeschuurd
en worden behandeld met een goed conserveringsmiddel.
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WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKEN
Verwarming
De opbouw van de verwarmingsinstallatie welke in het kascomplex
aanwezig is, komt niet overeen met de eisen welke gesteld moeten
worden aan dit soort installaties ten behoeve van onderzoekdoeleinden.
De installatie zal dan ook geheel gewijzigd moeten worden.
De verwarmingsinstallaties in de afdelingen 1,2 en 3 dienen
geschikt gemaakt te worden om bij een buitentemperatuur van
- 10°C,een ruimtetemperatuur van + 15°0 te kunnen handhaven. Voort
moet ervan worden uitgegaan dat de temperatuur van het aanvoerwater in de transportleiding 90°C is en de retourtemperatuur van
de transportleiding 75°C.
Het is gewenst dat het temperatuurverschil per afdeling, over het
verwarmingssysteem, beslist onder 10oC blijft.
Uitgaande van het bovenstaande zal de verwarmingscapaciteit onder
volle belasting van alle afdelingen respectievelijk zijn:
afdeling 1

ca

382.200

Kcal/h

afdeling 2

ca

393-030

Kcal/h

afdeling 3

ca

130.550

Kcal/h

totaal

ca

905-800

Kcal/h.

(incl. ruimte voor meet- en re
apparatuur)

In de afdelingen dient een systeem voor grondverwarming te worden
aangebracht.
De verdeelleidingen welke op het ogenblik in de afdelingen 2 en
3 aanwezig zijn, dienen te worden verwijderd. Dit is eveneens
van toepassing op de tubileen grondverwarmingsstrangen welke in
afdeling 2 aanwezig zijn.
De warmtebehoefte voor het grondverwarmingssysteem bij een hart
op hart afstand van de strängen van 80 cm, kan gesteld worden
op ca 70 Kcal/h/m2.
afdeling 1

ca

110.208

Kcal/h

afdeling 2

ca

122-30^

Kcal/h

afdeling 3

ca

3^.510

Kcal/h

Totaal

ca

267-022

Kcal/h.

i
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Verwarmingsinstallatie in de afdelingen (zie tekening nr. 8)
Algemeen
In elk van de kasafdelingen dient een verwarmingsinstallatie te
worden aangebracht, bestaande uit:
ge vel verwarmingen'
laag aangebrachte verwarmingsbuizennetten, de onderverwarming
hoog aangebrachte verwarmingsbuizennetten, de bovenverwarming
aanvoerverdeel- en retourverzamelleidingen
grondverwarming
verdelers.
Elke installatie moet worden aangesloten op de transportleidingen
voor verwarmingswater.
Voor de aanleg van de verwarmingsspiralen moet zoveel mogelijk
gebruik worden gemaakt van de aanwezige verwarmingsbuizen, 0 51 min?
welke allen op het ogenblik hoog zijn aangebracht. Zie in dit
verband bijlage I "Inventarislijst".
Gevelverwarming
In elk van de drie afdelingen moet een gevelverwarming worden
gemonteerd. Langs de zijgevels dient de gevelverwarming te bestaan
uit 1 hoog gemonteerde en 1 laag gemonteerde buis.
Langs de noordelijke kopgevels van de afdelingen dient de gevel
verwarming te bestaan uit ^ laag aangebrachte buizen 0 51 mm,
h.o.h. afstand 30 cm, vrij opgesteld van de gevel.
Op de, op de tekening aangegeven plaatsen dienen afsluiters,
leverancier Econosto, figuurnr. *t10 JE, aansluiting 11", te
worden genoteerd.
De gevelverwarmingen dienen aan de kas-/gevelconstructie te
worden bevestigd door middel van ophangstroppen, fabrikaat Flamco.
De gevelverwarmingen langs de zuidelijke kopgevels kunnen in hun
huidige vorm, voor wat betreft de buisligging, worden gehand
haafd, maar dienen opnieuw te worden aangesloten volgens het
Tichelmann systeem en vrij van de gevel te worden opgesteld.
Aan de aanvoerzijde dienen deze gevelverwarmingen te worden voor
zien van een afsluiter, leverancier Econosto, figuurnr. ^+10 JE,
-int
I2 .
De zgn. poorten over de schuifdeuren dienen op de laagste pun-
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ten te worden voorzien van -g-" lassokken voorzien van een plug.
Deze voorzieningen dienen als aftapmogelijkheid.
Bovenverwarming
In elk van de drie afdelingen moeten systemen voor bovenver.warming
worden aangebracht. Elke bovenverwarming dient te bestaan uit
een aanvoerverdeel- .en een retourverzamelleiding in verlopende
diameters.
Per kap dienen voor de bovenverwarming twee strängen hoog te
worden aangebracht, uitgevoerd in stalen buis

0

5^ mnu

De strängen dienen door middel van thermisch verzinkte plukrailhaken aan de bestaande verlaagde liggers van de kasconstructie
te worden bevestigd.
De verdeelleidingen dienen zodanig aan de kasconstructie te
worden opgehangen, dat hiervan geen hinder wordt ondervonden
in de vrije ruimte welke boven de verlaagde liggers aanwezig is.
De uiteinden van de strängen moeten worden voorzien van broek
stukken, bestaande uit buis

0

51 mnii met 2 stuks 90°-lasbochten

volgens DIN 2605, hart op hart afstand 60 cm. Elke strang moet
worden aangesloten op de aanvoerverdeelleiding.
Onderverwarming
In elk van de drie afdelingen moeten onderverwarmingen worden
gemonteerd. De onderverwarming moet, per kap bestaan uit 2 vaste
spiralen en uit 6 strängen, die met behulp van rubberslangen
worden aangesloten. De spiralen en strängen moeten worden ver
vaardigd van stalen buis, 0 51 mm. De 2 vaste spiralen moeten
zodanig worden aangebracht dat de poten van de kasconstructie zich
tussen de 2 strängen van elke spiraal bevinden. Deze strängen
moeten aan de kaspoten worden bevestigd met behulp van thermisch
verzinkte koehoornhaken.
De vaste spiralen moeten aan aanvoer- en retourzijde met behulp
van stalen buis 3/V' op de aanvoerverdeel- en retourverzamel
leiding van de bovenverwarming worden aangesloten. In het
aansluit stuk aan de aanvoerzijde van de spiralen dient een af
sluiter, EconJiguurnr. ^10 JE,

, te worden opgenomen.

De strängen die met rubberslangen worden aangesloten dienen zo
danig te worden aangebracht, dat per kaskap 6 strängen aanwezig
zijn. Elke strang moet worden opgehangen door middel van Victor-
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kettingen, type 25 G, volgens DIN 5686, in verzinkte uitvoering,
met thermisch verzinkte ogen, welke om de buizen worden aangebracht.
Per sträng dienen 6 ophangingen te worden aangebracht. De
strängen moeten worden aangesloten op de bovenverwarming door
middel van rubberslangen van voldoende lengte. Voor de slangen
dient gebruikt te worden gemaakt van hogedrukslang, 0 1/2",
inwendig, fabrikaat Orca-Erics, werkdruk 7 ato, kleur zwart.
De bevestiging van de hogedrukslangen aan de stalen leidingen
dient zodanig te zijn dat het onmogelijk is dat de slangen los
komen van de stalen leidingen.
Ten behoeve van het hoog ophangen aan de kaspoten van de strängen,
die met rubberslangen zijn aangesloten, zijn aan alle daarvoor
in aanmerking komende kaspoten zogenaamde koehoornhaken aange
bracht. Deze dienen echter lager gemonteerd te worden.
Ten behoeve van het hoog ophangen van de overige strängen, dienen
per kap voldoende grote thermisch.verzinkte S-haken aan de ver
laagde liggers te worden aangebracht.
Verdelers
Ten behoeve van de regeling van de verwarmingsinstallaties als
mede van de regeling van de verderop te omschrijven grondverwarmingsinstallaties, moet per afdeling ter hoogte van het middenpad,
naast de dubbele deur in de zijgevel, een verdeler worden aan
gebracht. Voor de verdeler een betontegelpad aan te leggen.
De verdelers dienen met de hoofdleidingen te worden verbonden en
aan de verdeelzijde op de volgende groepen te worden aangesloten:
a. groep ruimteverwarming
b. groep grondverwarming.
Aan de toepassing van circulatiepompen van het fabrikaat Stork,
type DCH, wordt de voorkeur gegeven. De pompen dienen allen
geschikt te zijn voor draaistroom, 220/380 Volt.
Voor de regeling dient gebruik te worden gemaakt van regelventielen type V3BVG, fabrikaat Billman. Het type van de
Servomotoren voor ruimte- en grondverwarming dient respectievelijk

ME6 VH 31

en ME7 VH 31 te zijn.

In de leiding tussen de verdeler en het systeem voor ruimtever
warming, dient een elektronische thermostaat, fabrikaat Honeywell,
type L 7087-A1020 te worden gemonteerd.
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Verwarming in_de_ruimte voor meet- en regelapparatuur
In de ruimte voor meet- en regelapparatuur dient een verwarmings
installatie te worden gemonteerd.
De verwarmingsinstallatie dient te bestaan uit een gevelverwar
ming en een bovenverwarming, welke in serie worden aangesloten.
De gehele verwarmingsinstallatie moet worden uitgevoerd in
stalen buis,

0

51 mm.

De gevelverwarming dient te bestaan uit b- buizen, laag gemon
teerd, met een onderlinge afstand van ca 30 cm h.o.h., terwijl
de bovenverwarming dient te bestaan uit een doorlopende spi
raal opgebouwd uit 5 strängen. De gevelverwarming moet met tfiermisch verzinkte pLjphaken aan de gevelconstructie worden bevestigd.
De bovenverwarming dient, door middel van ophangstroppen, fa
brikaat Flamco, aan de kasconstructie te worden bevestigd.
Voor regeling van de verwarming dient in de aanvoerleiding van
het verwarmingssysteem gemonteerd te worden:
1 stuks regelventiel, Honeywell, type V^O^AI-X, aansluiting 1",
cv = 13,6, samengebouwd met een servomotor, Honeywell type
V2045A1038, geschikt voor Zk V wisselspanning, looptijd 1 minuut.
De verwarmingsinstallatie moet rechtstreeks worden aangesloten op
de transportleiding voor verwarmingswater. Aan de zijde van het
middenpad dient, ten behoeve van het aftappen, op het laagste
punt van de gevelverwarming, een draadsok, met dop, 1/2", te
worden aangebracht.
Verwarming_bij het oostelijk betonpad
Ter hoogte van het oostelijk betonpad moet een verwarmingsinstal
latie worden gemonteerd.
De verwarmingsinstallatie dient te bestaan uit een gevelverwarming
en een bovenverwarming. De gevelverwarming dient te bestaan uit
k strängen, 0 51

met een onderlinge afstand van ca 30 cm h.o.h

De bovenverwarming dient te bestaan uit een doorlopende spiraal
van k strängen,

0

51 mm.

De gevelverwarming moet in serie worden verbonden met de ge
velverwarming langs de zuidgevel.
De gevelverwarming moet aan de gevelconstructie worden bevestigd
met behulp van thermisch verzinkte pijphaken. De bovenverwarming
dient door middel van ophangstroppen, fabrikaat Flamco, aan de
kasconstructie te worden opgehangen.

..
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Voor het laten passeren van de gevelverwarming langs de plaats
waar in de zuid-oosthoek van afdeling 1 een nieuwe toegangs
deur wordt aangebracht, dient een zgn. poort in de gevelverwar
ming te worden opgenomen.
De bovenverwarming dient te worden aangesloten aan de verdeelleidingen waaraan ook de verwarmingsspiralen zijn aangesloten,
welke gelegen zijn aan de zuidzijde van het middenpad.
Zowel aan de aanvoer- als aan de retourzijde van de bovenver
warming dient een afsluiter Econosto figuurnr. MO JE te worden
aangebracht.
Grondverwarmingsinstallatie
Het is gewenst dat in alle afdelingen grondverwarmingsinstallaties
worden aangebracht. Het principe schema hiervoor is weergegeven
op tekening nr. 8.
De installaties dienen te bestaan uit polyetheen-buis, diameter
16/20 mm druk trap

ND 6, welke op een diepte van ^fO cm - Peil

in de grond moeten worden gelegd, hart op hart afstand 80 cm.
De verdeel- en verzamelleidingen moeten bovengronds worden gelegd
langs de kasvoet.
Ter plaatse van de toegangsdeuren in de zuidgevel moeten de ver
deel- en verzamelleidingen ondergronds worden gelegd. De in de
grond gelegen leidinggedeelten dienen te worden uitgevoerd in ther
misch verzinkte pijp. Deze pijp voor te behandelen met X-tru-coat
primer en af te wikkelen met X-tru-coat tape.
De grondverwarmingsbuizen moeten met behulp van zgn. TD-koppelinge
bovengronds worden aangesloten aan de verdeelleidingen.
Hoofdleidingen
Alle hoofdleidingen in de afdelingen dienen ten zuiden van - en
evenwijdig aan het middenpad te worden aangebracht.
Hierto-e dient een aparte ophangcontructie te worden aangebracht
welke kan bestaan uit een horizontaal tussen de kaskolommen
aan te brengen stalen balk.
De bovenzijde van deze balk dient gelijk te liggen met de onder
zijde van de kasgoten. De stalen balken dienen thermisch verzinkt
te zijn.
Ter plaatse van de te monteren stalen balken dienen de aanwezige
condensafvoergootjes in afdeling 1, te worden verwijderd.
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Aan de zijde van het middenpad dienen de condensafvoergootjes
te worden voorzien van een aansluitstuk waarop een P.V.C.-afvoerslang dient te worden bevestigd. De afvoerslangen dienen tot
op de kasgrond te reiken.
In de hoofdleidingen voor verwarmingswater en de stoomleidingen,
dienen halverwege het kascomplex, gezien in oost-westrichting,
compensatoren te worden gemonteerd. De voorkeur gaat uit naar
dompensatoren van het fabrikaat Kléber - Dilatoflex, materiaal
kwaliteit CC.
De ophanging van alle hoofdleidingen dient plaats te vinden door
montage van thermisch verzinkte Flamco rails tegen de balken.
Aan de Flamco rails dienen gegalvaniseerde Flamco stroppen met
dito draadeinden voorzien van rubber tules te worden gemonteerd.
De Flamco stroppen dienen allen direkt om de buizen te worden
aangebracht.
De montage van de stroppen dient zodanig te zijn, dat in ieder ge
val een vrije ruimte van ca 8 cm over blijft tussen de onderzijde
van de buizen met de grootste diameter

voorzien van isolatie,

en de bovenzijde van de verlaagde ligger. Indien bedoelde vrije
ruimte niet te handhaven is met gebruikmaking van Flamco materiaal
dan dient voor een andere ophangconstructie gekozen te worden,
welke er wel in resulteert dat deze vrije ruimte aanwezig is.
Transportleidingen verwarmingswater (zie tekening nr. 9)
Vanaf het nieuw te bouwen ketelhuis dienen transportleidingen
voor aanvoer en retour van verwarmingswater te worden aangelegd
naar het D 2 complex. Deze leidingen dienen het pad tussen het
C- en D-complex bovengronds te kruisen. De vrije hoogte onder
de leiding dient ^,20 m te bedragen.
De transportleidingen dienen hoog door de vijfde kap met een breedt
van 6,b0 m, gerekend vanaf de oostzijde van afdeling I, te
worden aangelegd.
Wanneer besloten wordt gebruik te maken van een rookgascondensor,
waarvan het geproduceerde lage temperatuurwater wordt toegepast
voor voeding van de grondverwarming, dan dienen hiervoor afzon
derlijke transportleidingen te worden aangelegd.
Voor de aanleg is hetzelfde van toepassing als bovenvermeld onder
de c-v.-leidingen.
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Stoomleiding (zie tekening nr. 9)
Het is noodzakelijk dat ten behoeve van grondontsraetting een
stoomtoevoerleiding wordt aangelegd.
De stooraleiding dient aangesloten te worden op de bestaande stoom
leiding welke bovengronds gelegen is in de corridor van kas C 1,
leidingdiameter 95 mm. De aansluiting dient plaats te vinden ter
hoogte van afdeling G 1-6.
Bij het aansluitpunt dient in de leiding naar het kascomplex D 2
een stoomafsluiter Econosto figuurnr. 2^1 te worden opgenomen.
De stoomleiding dient het tracée te volgen van de transportlei
dingen voor verwarmingswater.
In het kascomplex dient de hoofdleiding voor stoomtoevoer aangelegd
te worden vanaf de oostgevel tot aan de westgevel.
De leiding dient vervaardigd te worden van naadloze stalen buis

0

76 x 3)2 mm - DIN 2^8/1629/2. Aan de einden dient de leiding

voorzien te worden van thermodynamische condenspotten, SpiraxSarco, Econosto figuurnr. 1047E-3/8".
De condenspotten dienen voorzien te worden van thermische verzinkte
condensafvoerleidingen welke door de kasgevels worden gebracht,
zodat lozing van condenswater buiten de kas plaatsvindt.
De hoofdleiding dient van totaal 8 stuks aansluitingen te worden
voorzien.
De aansluitingen dienen aan de bovenzijde van de leiding te worden
aangebracht en te bestaan uit een pijpnippel 2", lengte 100 mm,
elk voorzien van een koppeling 2", fitting nr. 3^0.
Isolatie
De transportleidingen voor verwarmingswater en stoom,- dienen vanaf
de aansluitpunten op de diverse opwekkings- of toevoerinstallaties
tot aan de zuidelijke kopgevel van het kascomplex, geisoleerd
te worden.
De isolatie-dikte dient bepaald te worden overeenkomstig de richt
lijnen opgenomen in de A.B.I., artikel 67» lid 11a.
De ophangstroppen voor de ^bovengenoemde leidingen dienen buiten
om de isolatie te worden aangebracht. Ter plaatse van de stroppen
dienen isolatiesteunschalen en jom de isolatie gegalvaniseerde
steunschalen te worden aangebracht.
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De transportleidingen welke door het complex lopen en de hoofd
leidingen langs het middenpad, voor verwarmir^pwater en stoom,
dienen -eveneens geisoleerd te worden.
Om echter de schaduwhinder van deze leidingen zoveel mogelijk te
beperken, dient de isolatie dikte maximaal 20 mm te zijn.
Alle te isoleren leidingen dienen voorzien te worden van polyuretheen schalen, fabrikaat Polycon - FR. Nadat de isolatie
is aangebracht dient deze omwikkeld te worden met zelfklevende
bandage.
De transportleidingen gelegen in het C-complex en buiten het Dcomplex dienen omwikkeld te worden met Corothene, dikte 0,25 mm,
breedte 100 mm, kleur grijs, overlap tenminste ^>0%.

De transportleidingen en hoofdleidingen gelegen in het complex,
dienen omwikkeld te worden met Coroplast, dikte 0,20 mm, breedte
100 mm, kleur zilvergrijs, overlap tenminste 30%.
Het omwikkelen van de isolatieschalen moet plaatsvinden volgens
voorschrift van de leverancier van de bandage, Hemmink Elektro
b.v., Postbus 55) Zwolle.
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Wärmte-opwekking
De voor de verwarming van het complex benodigde verwarmings
capaciteit kan niet betrokken worden van de nabij gelegen ketelinstallatie van het C-complex.
De reden hiervan is dat op dit moment bij deze ketelinstallatie
slechts een overcapaciteit van ca 36O.OOO Kcal/h aanwezig is.
Het is dus noodzakelijk dat tot uitbreiding van de huidige ketelin
stallatie in het C-complex wordt overgegaan teneinde ook het Dcomplex van daaruit van de benodigde verwarming te kunnen voorzien.
De bestaande ketelinstallatie en de nieuw te plaatsen ketel
installatie dienen met elkaar te worden doorverbonden.
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Ketelhuis en -installatie
De benodigde ruimte voor uitbreiding van het ketelhuis kan ver
kregen worden door de bouw van één kap kasconstructie aan de
oostzijde van en direkt aansluitend aan genoemd ketelhuis.
Ter plaatse is een zware gewapende betonvloer aanwezig.
De tussenwand tussen het bestaande ketelhuis en het te bouwen
ketelhuis zal verwijderd moeten worden zodat één ruimte ont
staat.
De bestaande tank voor bovengrondse opslag van lichte stookolie
zal dan ook in de te bouwen ruimte komen te staan, maar dient
door plaatsing van een dwarsgevel van de eigenlijke ketelruimte
te worden gescheiden.
Voor de inrichting van het ketelhuis wordt de voorkeur gegeven
aan de volgende installatie-onderdelen:
een vuurgang-vlampijp-ketel, fabrikaat Ten Hora, drie-treks,
compleet met isolatie en ommanteling, type 80^/1,23, gemonteerd
op een fundatieslede, voorzien van een bordes en trap
—

een transportpomp voor transport van verwarmingswater voor het
systeem van ruimteverwarming, fabrikaat Stork, type NU, 930
omwentelingen/minuut
een cortenstalen schoorsteen, fabrikaat Delfland, voorzien van
isolatiemantel
een combinatie aardgas-oliebrander

fabrikaat Industrial

Combustion, type DG-635 modulerend, voorzien vaxi een Hauck
gasregelklep. Regelbereik minimaal 1:3
-- een oliestook-set, zodanig uitgevoerd dat door omzetten van
een keuzeschakelaar "gas/olie" van brandstof omgeschakeld
kan worden
een ventilator voor toevoer van de benodigde verbrandingslucht
naar de brander, type Centrifugaal, 1^00 omwentelingen/minuut.
Voor de expansie-opname wordt de voorkeur gegeven aan één instal
latie welke voor beide ketels functioneert. De gemiddelde statische
druk dient 1 ato te zijn.
Voor het opvangen van de expansie wordt de voorkeur gegeven aan een
aantal vertikale drukvaten. Boven het waterniveau dient een stik
stofkussen, te verkrijgen van stikstofcylinders,te worden aan
gebracht.
Ter beschikking zijn twee stuks vertikale, thermisch verzinkte druk
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vaten, fabrikaat Maters, inhoud per vat 750

werkdruk

ato. Overwogen dient te worden om voor terugwinning en
suppletie van stikstof een compressor met voorraadtank te
plaatsen.
Blijkens mededeling van het Energiebedrijf te Den Haag kan de
nieuwe gasbrander installatie gevoed worden vanaf de gasleiding
welke in het ketelhuis van het C-complex aanwezig is. Gerekend
dient echter te worden dat bij volle belasting de voordruk
op de gasleiding 600 mm WK zal zijn, hetgeen ongetwijfeld conse
quenties voor de dimensionering van de nieuwe gasstraat zal
hebben, maar ook voor die van de bestaande gasstraat.
De ketelinstallatie dient voorzien te worden van een automatische
installatie voor suppletie van voedingswater.
Het voedingswater kan betrokken worden van een onder druk staande
gietwaterleiding, diameter 1"', welke in het bestaande ketelhuis
is aangebracht.
In de suppletieleiding dient een Asco magneetafsluiter te worden
opgenomen welke bestuurd wordt door een niveau schakelaar aan te
brengen bij of in een van de expansievaten.
Ter controle op het suppleren van water dient in de stuurleiding
naar de magneetafsluiter een bedrijfsurenteller te worden opge
nomen.

- 35 -

Kookgascon densor
Teneinde het rendement van de ketelinstallatie zo hoog mogelijk
te maken is het gewenst dat er een rookgascondensor wordt geplaatst.
De voorkeur gaat uit naar een zgn. combi-condensor, uitgevoerd
in aluminium, welke wordt gefabriceerd door H.V.S.

b.v,

Met dit type condensors is een rendementsverbetering haalbaar van
ca 131% ten opzichte van de bovenwaarde.
In dit verband is het noodzakelijk dat de druk na

de kop van

de gasbrander minimaal 120 mm WK is. De rookgaszijdige weer
stand van deze condensors is nl. circa 60 - 65 mm WK.
Door de eerste sectie van de condensor dient het retourwater
van de verwarmingssystemen van het D 2-complex geleid te worden.
Dit dient plaats te vinden door de perszijde van de te plaatsen
transportpomp met de inlaat van de eerste sectie te verbinden.
De uitlaat van de eerste sectie dient dan in verbinding te staan
met de retouraansluiting van de ketel.
De tweede sectie dient gebruikt te worden voor voeding van de grondverwarmingssystemen met lage temperatuur water.
Hiertoe dient een afzonderlijke transportleiding met een trans
portpomp te worden geinstalleerd.
Onder volle belasting van het grondverwarmingssysteem zal de hoe
veelheid warmte verkregen van de tweede sectie van de condensor
niet toereikend zijn. Onder deze omstandigheden dient er een
automatische suppletie van verwarmingswater met hoge temperatuur
plaats te vinden.
Een driewegmengklep 3" i fabrikaat Honeywell, ND 16 met koppelings
mechanisme en servomotor en een propotionele waterthermostaat type
T915 D, zijn hiertoe ter beschikking.
Het gevormde condenswater dient te worden afgevoerd naar de
rioleringsput welke in het bestaande ketelhuis aanwezig is.
De afvoerleiding dient thermisch verzinkt te zijn.
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Centrale COg-doserinp; (zie tekening nr. 10)
Ten behoeve van dosering van CO2 in de afdelingen is het nood
zakelijk dat er een installatie voor transport en verdeling van
rookgas-Ce^ wordt, geinstalleerd.
De rookgassen dienen onttrokken te worden aan de rookgasuitlaat
van de condensor. De rookgassen dienen met lucht gemengd te worden
en door middel van een centrifugaalventilator via een buizen
stelsel getransporteerd te worden.
Het buizenstelsel - zowel de transport- als de verdeelleidingen dient

te bestaan uit gespiraliseerde aluminium buis.

De capaciteit van de te plaatsen ventilatorunit dient gebaseerd
te zijn op een verbruik van ca 8 m3 aardgas per 1.000 m2 kasoppervlak, teneinde een C02~concentratie van ca 0,1# te verkrijgen.
De primaire ventilator zal in dit geval een capaciteit moeten
hebben van ca 580 m3/h. Het is noodzakelijk dat de statische
druk van de primaire ventilator maximaal ca 15 mm WK bedraagt.
De voorkeur gaat uit naar een centrifugaalventilator van het
fabrikaat Rotadin.
De secundaire ventilator welke dient voor transport van de verdunde
rookgassen dient een capaciteit te hebben van ca 1-750 m3/h.
Voor bepaling van de druk dient er rekening mee te worden gehouden
dat de druk aan het begin van iedere doseringsdarm 30 mm WK dient
te zijn.
De voorkeur gaat uit naar een centrifugaalventilator, fabrikaat
Kiekens. Teneinde de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken
dient het motortoerental 1.^00 omwentelingen/minuut te zijn.
De gehele unit voor dosering van CO2 dient, evenals de te plaat
sen rookgascondensor, opgesteld te worden aan de noordzijde van
de ketel, in het te bouwen kei

;is.

Voor de beveiliging dient gebx:. k gemaakt te worden van:
één stuks thei-mostaat Honeywell, type 6088A 1005,
itO - 110°C
één stuks drukschakelaar, I.T.T. General Controls, type DSO
1H2, 3-30 mbar.
Voorts dient de unit te worden voorzien van een thermometer,
Econosto figuurnr. 16^8, 0 - IOO0C.

-t.
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Vanaf de C02-unit dient een transportleiding te worden aangelegd.
Zie voor de leidingaanleg hetgeen gesteld is onder "Transport
leidingen verwarmingswater".
Deze transportleiding dient hoog door de zesde kap van afdeling
1 aangelegd te worden. Zowel langs de noord- als langs de zuid
gevel van het complex dient een aftakleiding aangelegd te worden.
Op de aftakleidingen dienen per afdeling verdeelleidingen te
worden aangesloten. In iedere leidingaftakking dient een vlinderklep te worden opgenomen van het fabrikaat Drayer Zwarts uit Duits
land. De kleppen dienen met behulp van aluminium flensjes tussen
de leidingen gemonteerd te worden.
Voor verdeling in de kasafdelingen van de CO2, dient gebruik te
worden gemaakt van transparante methyldarmen.
De darmen dienen met een hulpstuk vervaardigd uit P.V.C.-materialen
op de verdeelleidingen te worden aangesloten. De hulpstukken
bestaan uit een P.V.C.-puntstuk 0 32 mm x 1", voorzien van een
ingelijmd stukje P.V.C.-buis

0

32 x 28 mm met een lengte van 15 cm.

Over dit buisgedeelte wordt de methyldarm geschoven en met een
goed passende overschuifring vastgezet. Voor de P.V.C.-hulpstukken
kan gebruik worden gemaakt van materialen welke normaal voor aan
leg van beregeningsinstallaties worden toegepast.
De hulpstukken worden in de verdeelleidingen geschroefd.
Per kap dienen vier methyldarmen te worden aangelegd op onder
linge hartafstanden van 1,60 m.
Aan de zijde van het middenpad dienen de darmen te worden dicht
gebonden.
De aluminium transport-, aftak- en verdeelleiding dienen met
behulp van gegalvaniseerde Flamco stroppen aan de kasconstructie
te worden opgehangen.
De aftakleiding welke evenwijdig aan de kopgevels lopen dienen
hoog te worden aangebracht. De verdeelleidingen dienen op.de
hoogte van de bovenzijde van de kasvoet te worden aangebracht.
Ter plaatse van de bestaande schuifdeuren

iji de zuidelijke kop-

gevel dienen in de verdeelleidingen v/egneembare pijpstukken te
worden opgenomen. Deze pijpstukken dienen door middel van alu
minium flenzen tussen de verdeelleidingen te worden gemonteerd.
Alle verbindingsnaden dienen afgeplakt te worden met een goede
zelfklevende aluminium tape.

ifc
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ELEKTROTECHNISCHE WERKEN

Voedingskabel (zie tekening nr. 11)
Ten behoeve van de elektrische voeding van het kascomplex dient
een voedingskabel te worden aangelegd. Deze voedingskabel kan
aangesloten worden op één van de vrije velden van de laagspan
ningsinstallatie , opgesteld in de laagspanningsruirate van het
Bedrijfsgebouwd. Het vermogen van het betreffende veld is 100A.
Aan de westzijde van de laagspanningsruimte is buiten het gebouw
een mantelbuis

0

160 mm in de grond aanwezig. De mantelbuis loopt

vanaf de kabel invoer-opening in de fundatie in noordelijke rich
ting tot aan het D-complex.
De voedingskabel dient langs de zuidzijde en de oostzijde van
het complex te worden ingegraven op een diepte van - 60 P.
Ter hoogte van de op te stellen verdeelkast, dient de kabel de
ruimte voor de meet- en regelapparatuur te worden ingevoerd.
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Verdeelinrichting
Voor opbouw van de verdeelinrichting gaat de voorkeur uit naar
een plaatstalen kast, fabrikaat'Eittal. Het is gewenst dat de
kast wordt voorzien van een verchroomde T-handgreep met cylinderslot nr. 2535«
De kas dient van de serie AE te zijn en voorzien te worden van
een glasvezel versterkte polyamide kabelwartelplaat.
De verdeelinrichting dient bevestigd te worden tegen een montagerek waartegen ook de kasten voor de regelapparatuur worden
aangebracht.
De bovenzijde van de kas dient gelijk te liggen met de boven
zijde van het montagerek.
De indeling van de kast dient zodanig te zijn dat over twee
stuks reserve kracht- en twee stuks reservelichtgroepen beschikt
kan worden. Voorts is het gewenst dat de kas niet te krap bemeten
wordt, zodat er enige reserve aan kastruimte ter beschikking is.
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Montagerek
In de ruimte voor meet- en regelapparatuur moet tegen de buiten
gevel een montagerek worden gemonteerd. Dit rek moet ca 6 m
lang worden. Tussen het montagerek en de gevel moet een plaat
watervast verlijmd multiplex, dikte 18 mm, worden aangebracht.
Het montagerek moet een hoogte hebben van 1,80 boven de betonvloer. De staanders van het montagerek moeten bestaan uit IPE 80.
Horizontaal tussen deze staanders moeten profielen L 50 x 50 x k
worden aangebracht.
De kasten moeten met behulp van profielen L 30 x 30 x 3 tegen
het montagerek worden aangebracht..
Het montagerek moet thermisch worden verzinkt volgen NEN 1275Op het montagerek moeten worden gemonteerd:
— één stuks plaatstalen verdeelkast
één stuks regelkast
— één stuks alarmeringskast, zgn. alarmcollector
drie stuks dubbele wandcontactdozen met randaarde.
De indeling van het montagerek gerekend vanaf de zijde van het
middenpad dient als volgt te zijn:
verdeelkast
stijgkanaal kabelgootsysteem
dubbele wandcontactdoos
alarmeringskast
dubbele wandcontactdoos
regelkast
dubbele wandcontactdoos.
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Kabelgootsysteem
Voor de aanleg van de licht- en krachtinstallatie en het meeten stuurleidingnet dient een kabelgootsysteem te worden aangelegd.
Het kabelgootsysteem moet worden gesitueerd langs de zuidzijde
van het aan te leggen middenpad, in oost-westrichting, en
in de afgescheiden corridor bestemd voor het onderbrengen van
de verdeelkast en de meet- en regelapparatuur.
Het is gewenst dat het kabelgootsysteem wordt opgebouwd uit een
heden van het Van Geel kabelgootsysteem, GKO3, vervaardigd van
thermisch verzinkte staalplaat.
Ter plaatse van de verdeelkast en bedieningspanelen moet een stijgkanaal worden aangebracht, zodanig, dat alle kasten aan de on
derzijde kunnen worden aangesloten. De stijgkanalen moeten wor
den voorzien van bij het systeem passende afdekplaten. De kabelgoten moeten zoveel mogelijk met de bodems horizontaal wor
den aangebracht. Het kabelgootsysteem moet op onderlinge afstand
van ca 1,60 m door middel van bijpassende pendels en thermisch
verzinkte hulpstukken aan de kasconstructie worden bevestigd.
De kabels naar de aan te sluiten kasten moeten via pakkingbussen
door de zijkanten van de kabelgoten worden gevoerd.
Onder de kasten moet hiertoe het kabelgootsysteem met de bodems
tegen het betreffende montagerek worden bevestigd.
Het is gewenst dat het kabelgootsysteem wordt voorzien van een
scheidingsschot, zodat de sterk- en zwakstroombekabeling ge
scheiden kan worden ondergebracht. De minimale breedte van het
kabelgootsysteem dient 200 mm te bedragen.

-
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Verlichting en wandcontactdozen (zie tekening nr. 11)
Ten behoeve van algemene verlichting dienen er totaal 10 stuks
T.L.-armaturen boven de betonpaden te worden aangebracht, te
weten:
boven het betonpad in de kap met een breedte van 3?20 m,
3 stuks
boven het middenpad in afdeling 1, 3 stuks
boven het middenpad in afdeling 2, 3 stuks
boven het middenpad in afdeling 3i 1 stuks.
In iedere afdeling moet zowel ter plaatse van de verdeelinstallatie voor de verwarming, als ter plaatse van de mengmestdoseerinstallatie een T.L.-armatuur worden aangebracht.
In de ruimte voor de meet- en regelapparatuur moeten 3 stuks
T.L.-armaturen worden gemonteerd.
Alle T.L.-armaturen dienen van het fabrikaat Philips te zijn,
1 x TL65W, type TK 12 165C,TL buis kleur nr. 33«
De algemene verlichting boven de betonpaden dient per afdeling inschakelbaar te zijn. Hiertoe dienen bij de deuren, zowel de
buiten- als de tussendeuren, schakelaars te worden geplaatst.
De schakelaars bij de buitendeuren, totaal drie stuks, dienen
gecombineerd te worden met een wandcontactdoos met randaarde.
De T.L.-armaturen ter plaatse van de verdelers en de mengmestinstallatie dienen per afdeling door middel van één schakelaar te
worden bediend.
De armaturen in de ruimte voor de meet- en regelapparatuur dienen
door middel van één enkelpolige schakelaar ingeschakeld te kunnen
worden.
Het schakelmateriaal dient van het fabrikaat NIKO te zijn,
druipwaterdicht, kleur grijs in opbouw uitvoering.
Ten behoeve van algemeen gebruik, dient er ter plaatse van iedere
verdeler van de ruimteverwarming één dubbele wandcontactdoos,
2-polig, met randaarde, druipwaterdicht, gemonteerd te worden.
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In het midden van iedere afdeling, ter plaatse van het middenpad,
dient voor algemeen gebruik tegen een kaskolom één krachtwand
contactdoos, fabrikaat Hazemeyer, type C hzh- Z, 'f-polig met
aarde, te worden gemonteerd.
De drie krachtwandcontactdozen kunne n op één groep worden aange
sloten.
In de ruimte voor de meet- en regelapparatuur moeten drie stuks
dubbele wandcontactdozen, 2-polig, met randaarde, gemonteerd
worden.
De wandcontactdozen moeten worden gemonteerd op het in de ruimte
te monteren montagerek. Eén van de dubbele wandcontactdozen moet
naast de kast met regelapparatuur worden gemonteerd.
De bekabeling van de licht- en krachtinstallatie moet zoveel
mogelijk worden gelegd in het kabelgootsysteem. Op plaatsen
waar dit niet mogelijk is, moet gebruik worden gemaakt van Hostalit beschermbuis.
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Elektrische installatie ten behoeve van de circulatiepompen
Ten behoeve van de verwarmingssystemen in het kascomplex worden
per afdeling 2 stuks circulatiepompen gemonteerd.
De circulatiepompen moeten elk afzonderlijk in- en uitgeschakeld
kunnen worden. Hiertoe moet per pomp een schakelaar met thermische
en magnetische maximaalbeveiliging worden gemonteerd.
Het in werking treden van deze beveiligingen moet worden door
gemeld naar de alarmeringskast in de ruimte voor meet- en regelapparatuur. De circulatiepompen ten behoeve van de ruimte
verwarming moeten op één groep worden aangesloten.
De circulatiepompen ten behoeve van de grondverwarming moeten
eveneens op één groep worden aangesloten.
Voor de beveiliging dient gebruik te worden gemaakt van motorbeveiligingsschakelaars ,fabrikaat Klöckner Moeller, type PKZMO,
voorzien van een verbreekhulpcontact.

-
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Elektrische installatie ten behoeve van de luchting in de afdelingen
In de afdelingen 1 tot en met 3 zijn per afdeling twee stuks elek
tromotoren gemonteerd voor aandrijving van de luchtramen, en
wel zodanig dat de luchtramen aan de oost- en aan de westzijde
afzonderlijk worden aangedreven.
De aandrijfmotoren zijn voorzien van door middel Aan een ketting
overbrenging aangedreven eindschakelaars. De eindschakelaars zijn
bij de aandrijfmotoren gemonteerd. Elke luchtingsmotor moet af
zonderlijk kunnen worden bestuurd vanaf een bedieningskastje.
De beide bedieningskastjes per afdeling dienen bij de verdeler
voor de C.V te worden aangebracht.
De bedieningskastjes dienen volgens model en uitvoering van het
Proefstation vervaardigd te worden. Schema's en materiaalomschrij
vingen kunnen tezijnertijd ter beschikking worden gesteld.
Elk bedieningskastje moet zijn voorzien van een keuzeschakelaar,
waarmee de betreffende luchtingsmotor handbediend of automatisch,
kan worden bestuurd. De indikatieplaatjes kunnen ter beschikking
worden gesteld.
De luchtingsmotoren moeten in de bedieningskastjes met behulp van
een thermisch maximaal relais tegen overbelasting zijn bevei
ligd .Bij elke luchtingsmotor moet een driepolige werkschakelaar
worden gemonteerd.
Het in werking treden van de thermische beveiligingen moet
worden doorgemeld naar de alarmeringskast in de ruimte voor meeten regelapparatuur.
De luchtingsmotoren met bijbehorende bedieningskastjes moeten,
voor zover mogelijk, op één groep worden aangesloten. De stuurstroom moet worden aangesloten op de 2k Volt-installatie van
de regeling.
Aan zowel de oost- als de westzijde van de luchting moet per af
deling ter hoogte van het middenpad, één extra eindschakelaar wor
den gemonteerd aan de kasconstructie. Deze eindschakelaars
dienen van het fabrikaat Schmersal te zijn, type M2S330-11^.
Deze eindschakelaar dient als "werk"eindschakelaar voor de stand
"dicht". De aanwezige eindschakelaar "dicht" dient als nood-eindschakelaar te gaan functioneren.
Voorts moet per afdeling zowel aan de oost- als aan de westzijde
van het luchtingsmechaniek een meer-slags terugmeldpotentiometer
voor de raamstand worden gemonteerd in een waterdichte aluminium

-
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De terugmeldpotentioraeters dienen van het fabrikaat Pyr Ohm te
zijn, waarde 1000 ohm, nauwkeurigheid

lin. 0,2Bedoelde '

potentiometers worden geleverd door De Buizerd Electronica,
Den Haag.
De potentiometer moet worden gemonteerd in de zijkant van de kast.
De kast moet worden voorzien van een pakkingbus PG 9- De koppeling
tussen het luchtingsmechaniek en de potentiometer moet geschieden
met behulp van 2 stuks cardankoppelingen en een tussen-asje.
Voor de kastjes en koppeling zijn de navolgende materialen ge
wenst:
6 stuks waterdichte aluminium kastjes, leverancier: Van Keysen
Electronica B1V., type ^59D
— 12 stuks cardankoppelingen voor as

0

6 mm, no. 2^30, leverancier:

Technisch Bureau Koppe te Wassenaar
6 stuks tussenasjes 0 6 mm, 60 mm lang, no. 2006, leverancier:
Technisch Bureau Koppe te Wassenaar.

-
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Electrische installatie ten behoeve van de ruimteverwarming
in de afdelingen
Ten behoeve van de ruimteverwarming in de afdelingen, moeten per
afdeling een servomotor, een electronische watertemperatuurvoeler
en een electronische ruimtetemperatuurvoeler worden aangesloten
op de zwakstroominstallatie van de regeling. Voor aanleg van
de signaalkabels in de afdelingen moet gebruik worden gemaakt
van Hostalit installatiebuis, kleur grijs, van voldoende diameter om
de bekabeling zoveel mogelijk gezamenlijk in onder te brengen.
Bevestiging van de installatiebuizen moet plaatsvinden met behulp
van passende muurblokjes en zadels, kleur grijs.
In iedere afdeling dient een ruimtetemperatuurvoeler te worden
aangebracht. De voelers dienen aan de noordzijde van het betonpad
te worden gesitueerd op een afstand van ca 9 m van dit pad. De
afstanden van de voelers tot de zijgevels van de betreffende
kasafdelingen dienen ongeveer gelijk te zijn.
De ruimtetemperatuurvoelers moeten worden gemonteerd in dubbelwan
dige aluminium behuizingen volgens model van het Proefstation
en worden opgehangen door middel van verzinkte matrasketting
en S-haakjes, lengte ketting ca 2,50 m.
De signaalkabels naar de ruimtetemperatuurvoelers in de afdelingen
moeten eindigen in een einddoos, isoliet, universeel.
De behuizingen dienen door middel van soepele leiding, Drakavinylsnoer rond, VMvL 2 x 0,75 mm2, zwart, lengte per voeler ca 3500 m,
te worden aangesloten op de bekabeling in de einddoos.
De ruimtetemperatuurvoelers dienen van het fabrikaat Honeywell
te zijn, type L7087A1020, lengte insteek 450 mm.
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Electrische installatie ten behoeve van de ruimteverwarming
in de ruimte voor de meet- en regelapparatuur
Voor regeling van de verwarmingsinstallatie in de ruimte voor
de meet- en regelapparatuur, dient een servomotor en ruimte
thermostaat te worden aangesloten. De hiervoor benodigde 2k. Volt
wisselspanning kan verkregen worden van de zwakstroominstallatie
voor de grondverwarming.
De ruimtethermostaat dient op reikhoogte aan de kasconstructie ,
bijv. aan een verlaagde ligger, te worden bevestigd en worden
afgeschermd tegen directe zonnestraling.
De thermostaat dient van het fabrikaat Honeywell te zijn, type
T 631A 109?, instelbereik 0 - ^QOC.

.4.... m
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Electrische installatie ten behoeve van de grondverwarming
Voor regeling van de grondverwarmingsinstallatie, moet per af
deling een electrische waterterapératuurvoeler en een servomotor
worden aangesloten.
Deze installatie onderdelen dienen op één voor de drie afdelingen
gezamenlijke 2b Volts wisselspanningsinstallatie te worden
aangesloten.
De voedingstransformator 220/24 Volt dient een vermogen te hebben
van 150 VA en voorzien te zijn van gescheiden wikkelingen.
Het is gewenst dat de zwakstroomtrafo wordt ondergebracht in een
polyester kast, fabrikaat Vynckier. Montage van deze kast kan
plaatsvinden naast de verdeelinrichting op het montagerek.
De tiä'o dient via een dubbelpolige werkschakelaar te wórden
aangesloten op een afzonderlijke groep van de verdeelinrichting.
De watertemperatuurvoelers, fabrikaat Billman, type TD 7B11, zullen
compleet met dompelbuis door het Proefstation ter beschikking
worden gesteld.
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Electrische installatie ten behoeve van de regeling van de ver
warming en lucht-ing van de afdelingen
Ten behoeve van de regeling van de verwarming en de luchting van
de afdelingen moet een zwakstroominiallatie geinstalleerd worden.
Voor voeding van de regelaars moet vanaf de verdeelinrichting
een voedingskabel VMvK 3 x 2,5 mm2 worden gelegd en op een
afzonderlijke groep worden aangesloten.
Voor het onderbrengen van de regelaars moet op het montagerek
in de ruimte voor meet- en regelapparatuur 1 kast worden gemon
teerd, fabrikaat Mitton, druipwaterdicht, afmetingen: hoogte 800
mm, breedte 600 mm, diepte 300 mm, voorzien van transparante deur.
De kast moet electrolytisch verzinkt zijn, in grijs hamerslag zijn
gespoten en voorzien zijn van een slot met sleutel.
De kast moet aan de

onderzijde worden voorzien van 5 stuks pak

kingbus PG 16, en 3 stuks pakkingbussen PG 13i5>
Bij de kast moet een dubbelpolige werkschakelaar worden aange
bracht.
Het is gewenst dat ook in dit kascomplex gebruik wordt gemaakt
van de standaard klimaatregelapparatuur welke door het Proef
station in eigen beheer wordt vervaardigd. Hiertoe dient op de
begroting een bedrag van ƒ 8.500,— te worden opgenomen.
Na vervaardiging van de relapparatuur zal deze tezijiertijd door
het Proefstation in de kas worden gemonteerd, aangesloten en
ingeregeld.
Vanaf de regelaars moet naar iedere afdeling 1 stuks meer-aderige
signaalkabel, 20 x 2

x 0,8 mm2, met vertinde

aders worden

aangelegd. Deze kabels dienen door de ter plaatse aanwezige kabelgoot te lopen.
Ter hoogte van de C.V.-verdelers van iedere afdeling moet de
betreffende kabel eindigen in een lasdoos, groot model, afmetingen:
100 x 125 x 33 nim, isoliet, grijs.
Deze lasdozen moeten met behulp van aluminiumplaat, dikte 2 mm,
tegen de zijkant van de ter plaatse aanwezige kabelgoot worden
gemonteerd. Vanaf de lasdozen moeten Drakavinyl-signaalkabels wor
den aangelegd naar de diverse aan t'e sluiten apparaten.
De aansluitingen in de lasdozen dienen gemaakt te worden op soldeeraansluitstroken. De aansluit stroken dienen voorzien te zijn van
stroken van 10 aansluitlippen, fabrikaat Ackerman, Art.nr.
11030/^0 tig, leverancier: Isolectra te Rotterdam.

1 h

-
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Electrische installatie ten behoeve van de beregening en
mengmestdosering
Ten behoeve van de besturing van de gewasberegening, de dakberegening en de mengmestdosering in de afdeling, dient een meer
aderige zwakstroomkabel te worden aangelegd. De voorkeur gaat
uit naar een speciaal kabel, fabrikaat kabelfabriek Van der
Hof.
Uitvoering: --

P.V.C.-ader isolatie

—

P.V.C. binnen mantel
staaldraadomvlechting
p.e. buitenmantel, kleur groen
codering volgens P.T.T.-norm
vertinde adres
bezetting: 32 aderparen, 0,8 mm2.

Iedere beregeningskraan, zowel gewas- als dakberegening, dient
afzonderlijk te worden aangesloten. Dit is ook van toepassing
op de mengmestdoseerinstallaties. Ieder aansluitpunt bestaat
uit 2 aders, 0$ mm2. Alle spoelen van de servoberegeningskranen zijn
geschikt voor Zb Volt,

gelijkspanning.

De besturing van de mengmestdoseerinstallaties dient zodanig
te worden uitgevoerd dat deze installaties ieder afzonderlijk met
een zwakstroomstuurimpuls, 2h Volt =, op afstand kunnen worden
aangestuurd.
De mengmestdoseerinstallaties moeten ook ter plaatse met de hand
kunnen worden bediend.
Hiertoe dient een keuzeschakelaar met de standen: Hand, Uit, Autom.,
per installatie te worden aangebracht.
De meer-aderige zwakstroomkabel dient het tracée te volgen van de toe
voerleiding van gietwater. Ter hoogte van de r' idencorridor van
het C-complex dient deze kabel geleid te word:: • naar het
montagerek opgesteld in de middencorridor van de kas C 1. De kabel
dient ingevoerd en aangepeld te worden in de aanwezige regen
automaat. De aansluiting zal op aanwijzing van het Proefstation
moeten plaatsvinden.
De overige electrisch aan te sluiten onderdelen van de mengmestinstallaties staan aangegeven op tekering nr. 6
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Het is gewenst dat de doseerpompen voor de mengmestdosserinstallaties op één krachtgroep worden aangesloten.
De regelaars en meters voor de concentraties dienen op één lichtgroep te worden aangesloten.
Per doseerpomp dient een schakelaar met

thermische en magnetische

maximaalbeveiliging te worden gemonteerd, fabrikaat Klöckner
Moeller, type PKZMO, voorzien van een verbreekhulpcontact.
Iedere concentratiemeter dient van een dubbelpolige werkschakelaar,
fabrikaat NIKO, druipwaterdicht,te worden voorzien.
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Alarmering
Ten behoeve van de bewaking van de installaties moeten per afde
ling worden aangesloten op een alarmeringskast in de ruimte voor
meet- en regelapparatuur:
de thermische beveiligingen van de luchtingsmotoren
—

de thermische beveiligingen van de circulatiepompen voor
grondverwarming en ruimteverwarming
de 2k Volt bewaking van de regelaars.

De hiervoor benodigde bekabeling dient opgenomen in de bekabeling
van de regeling per afdeling.
Voor de doormelding van de storingen vanaf de regelaars naar de
alarmeringskast, moet :• 1 stuks meer-aderige signaalkabel,
x 0,8mm2, met vertinde aders, worden geinstalleerd.
De alarmeringskast moet worden aangesloten op de groep van de re
gelaars. Voor het onderbrengen van de alarmeringsinstallatie, moet
op het montagerek in de ruimte voor meet- en regelapparatuur,
een kast worden gemonteerd, fabrikaat Mitton, druipwaterdicht,
afmetingen: hoogte 600 mm, breedte 600 mm, diepte 300 mm, voor
zien van een transparante deur. De kast moet electrolytisch zijn
verzinkt, in grijs hamerslag zijn gespoten en voorzien van een
slot met sleutel.
De kast moet voor het monteren aan de onderzijde voorzien worden
van 1 stuks pakkingbus PG 16 en 3 stuks pakkingbussen PG 13i5»
In de voeding naar de kast dient een dubbelpolige werkschakelaar,
fabrikaat NIKO, druipwaterdicht, te worden gemonteerd.
De voedingskabel en de meer-aderige zwakstroomkabel moet in de
alarmeringskast worden ingevoerd, aangepeld en gecodeerd.
Voor het verdere signaaltransport van de alarmsignalen naar het
centrale alarmpaneel in de laagspanningsruimte, dient een meeraderige zwakstroomkabel te worden aangelegd.
Deze kabel dient het tracée te volgen van de aan te leggen sterkstroomvoedingskabel. De alarmeringskabel is een P.V.C.-kabel
20 x 1 x 0,8 mm2,-met staaldraad omvlechting en p.e.-buitenmantel.
De kabel zal door het Proefstation ter beschikking worden gesteld.

-

5k -

Bijlage 1: Inventarisli.ist
Afdeling 1
Bestaande uit:

--

1 kap met een breedte van 3)20 m
6 kappen met een breedte van 6,^0 m.

—

Alle kasgoten zijn voorzien van U-vormige aluminium condensafvoergootjes inclusief P.V.C.-afvoerslagen
Een ruimte verwarmingssysteem bestaande uit:
a.

een hoogliggend verwarmingsnet, respectievelijk gevormd door
één bovennet van stalen buizen 3x05'1 mmi vijf bovennetten
van stalen buizen 8 x 0 51' m1" en één bovennet van. stalen
buizen 7 x 0 $1 mm.

b.

een zijgevelverwarming bestaande uit drie stalen buizen
0 83 mm

c.

een kopgevelverwarming bestaande uit drie stalen buizen

0
d.

51 mm

een aanvoerverdeel- en retourverzamelleiding in verlopende
diameters en waarop de diverse leidingssystemen zijn aan
gesloten

e.

een hoofdaanvoerleiding bestaande uit stalen buizen

0
—

133 mm.

Een electro-mechanisch aangedreven luchtingssysteem waarbij de
doorlopende nokluchting, in de 6,^-0 m brede kappen zowel aan de
oost- als aan de westzijde gemonteerd, afzonderlijk door een
vertragingsmotor en de nodige overbrengingskasten worden aange
dreven.
Beide vertragingsmotoren zijn voorzien van opgebouwde eindschakelaarskosten welke ieder mechanisch worden aangedreven door mid
del van een ketting en bijbehorende kettingwielen.
Een mechanisch aangedreven luchtingssysteem waarbij de hele
luchtramen in de kap met een breedte van 3,20 m, door middel van
eeh centrale trekdraad en tegendraden voorzien van één contrage
wicht, worden aangedreven.
Een hemelwaterafvoersysteem waarbij iedere kasgoot, totaal 8
stuks in deze afdeling, is voorzien van een P.V.C.-standleiding
0 100 mm. De standleidingen zijn in de grond aangesloten op een
•-.afvoersysteem.
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Een gewasberegeningssysteem bestaande uit één strang P.V.C.-buis

0

28 x 32 mm in de kap met een breedte van 3?20 m. Twee strängen

P.V.C.-buis

0

28 x 32 mm in de kappen met een breedte van

6,k0

m

De beregeningsstrangen zijn voorzien van sproeidoppen, type
steel~dop, rondsproeier.
Iedere beregeningsstrang is aan het einde, aan de zuidzijde,
voorzien van een P.VC.-afdruipventiel, waaraan een

B.V.C.-

afvoerslang is aangebracht.
Voorts is in de kap met een breedte van 3>20 m één beregeningskraan en in de kappen met een breedte van 6,^0 m zijn per kap
twee beregeningskranen gemonteerd. De beregeningskranen zijn
electrisch gestuurde servokranen, 2h Volt , gelijkspanning.
Alle beregeningskranen zijn aangesloten op de kunststof hoofdlei
dingen welke bovengronds, dwars op de gootrichting zijn gemon
teerd. Aan de uitlaatzijde zijn de beregeningskranen door middel
van aansluitleidingen verbonden met de beregeningsstrangen.
Aan de zijde van de zuidelijke kopgevel is een gietwatertappunt
aangebracht bestaande uit een P.V.C.-toevoerleiding

0 50

mm

verbonden met de P.V.C.-hoofdtoevoerleiding. Het tappunt bestaat
uit een schuifafsluiter, aansluiting 1".
Een dakberegeningssysteem bestaande uit vier stuks dapsproeiers
welke op standpijpen boven het glasdek zijn^monteerd.
De daksproeiers zijn twee aan twee door middel van P.V.C.-aan
sluitleidingen en een servokraan aangesloten op de kunststof
hoofdleiding van het gewasberegeningssysteem.
De beide servokranen van het dakberegeningssysteem zijl van het
zelfde type als die van het gewasberegeningssysteem.

.1

hi
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Afdeling 2
Bestaande uit: 7 kappen met een breedte van 6,^0 m.
Een ruimteverwarmingssysteem bestaande uit:
a.

een hoogliggend verwarmingsnet, respectievelijk gevormd door
twee bovennetten van stalen buis, 7 x 0 51 mm
en vijf bovennetten van stalen buis, 8 x 0 51

b.

een kopgevelverwarming bestaande uit drie stalen buizen

0
c.

ram-

51 mm

een aanvoerverdeel- en retourverzamelleiding in verlopende
diamsters en waarop de diverse leidingssystemen zijn aange
sloten

d.

een hoofd aanvoer- en een hoofd retourleiding bestaande
uit stalen buis

0

133 mm.

Een grondverwarmingssysteem bestaande uit:
a.

in de grond gelegen spiralen van tubileen buis 0 25 mm,
twee spiralen per kap

b.

een bovengrond aangebracht verdeelleiding met aansluitingen

waarop twee grondverwarmingsspiralen per kap zijn aangesloten
%
Ieder aansluitpunt, zowel aanvoer- als retourzijdig is voorzien
van een schuifafsluiter 1".
De stalen aanvoerverdeel- en de retourverzamelleiding is door
middel van stalen buis aangesloten op het grondverwarmingssys
teem in afdeling 3*
Een electro-mechanisch aangedreven luchtingssysteem waarbij de
doorlopende nokluchting zowel aan de oost- als aan de westzijde
gemonteerd, afzonderlijk door een vertraginsmotor en de
nodige overbrengingskosten worden aangedreven.
Beide vertraginsmotoren zijn voorzien van opgebouwde eindschakelaarkasten, welke ieder mechanisch worden aangedreven door mid
del van een ketting en bijbehorende kettingwielen.
Een hernelwaterafvoersysteem waarbij iedere kasgoot, totaal zeven'
stuks in deze afdeling, is voorzien van een P.V-C.-standleiding

0

100 mm.

De standleidingen zijn in de grond aangesloten op een afvoersys
teem.
Een gewasberegeningssysteem bestaande uit twee strängen P.V.C.buis

0

28 x 32 mm per kap. De beregeningsstrangen zijn voorzien
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van sproeidoppen, type steel-dop, rondsproeier.
Iedere beregeningsstrang is aan het einde, aan de zuidzijde
voorzien van een P.V.C.-afdruipventiel, waaraan een -J" P.V.C.afvoerslang is aangebracht.
In iedere kap zijn twee beregeningskranen gemonteerd. De beregeningskranen zijn electrisch gestuurde servokranen, 2k Volt,
gelijkspanning. Alle beregeningskranen zijn aangesloten op de
kunststof hoofdleidingen welke bovengronds,dwars op de gootrichting zijn gemonteerd.
Aan de uitlaatzijde zijn de beregeningskranen door middel van
P.V.C.-aansluitleidingen verbonden met de beregeningsstrangen.
Aan de zijde van de zuidelijké kopgevel is een gietwatertappunt aangebracht bestaande uit een P.V.C.-toevoerleiding

0

50 ram verbonden met de P.V.C.-hoofdtoevoerleiding. Het tappunt
bestaat uit een schuifafsluiter, aansluiting 1".
Een dakberegeningssysteem bestaande uit vier stuks daksproeiers
welke op standpijpen boven het glasdek zijn gemonteerd. De
daksproeiers zijn twee aan twee door middel van P.V.C.-aansluitleidingen en een servokraan aangesloten op de kunststof
hoofdleiding van het gewasberegeningssysteem.
De beide servokranen van het dakberegeningssysteem zijn van
het fabrikaat Alkmaria-Victrix, met 2" inlaat, 2 x 5/^" uit
laat, geschikt voor Zk Volt,

gelijkspanning.
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Afâeling_3
Bestaande uit: 2 kappen met een breedte van 6,^0 m.
Een ruimteverwarmingssysteem bestaande uit:
a. een hoog liggend verwarmingsnet gevormd door twee bovennetten
van stalen buis, 7 x
b.

0

51 nun

een gevelverwarming bestaande uit drie stalen buizen

0
c.

een kopgevelverwarming bestaande uit drie stalen buizen

0
d.

51 mm
51 mm

een aanvoerverdeel- en retourverzamelleiding waarop de di
verse leidingsystemen zijn aangesloten.

Een systeem ten behoeve van grondverwarming bestaande uit:
a.

een bovengronds aangebrachte verdeelleiding met aanslui
tingen geschikt om twee grondverwarmingsspiralen per kap
te kunnen aansluiten. Ieder aansluitpunt, zowel aanvoerals retourzijdig is voorzien van een schùifafsluiter 1".

b.

een aanvoer verdeel- en retourverzamelleiding bestaande uit
stalen buis in verlopende diameters

c.

een hoofdaanvoer- en hoofdretourleiding bestaande uit stalen
buis

—

0

83 mm.

Een electro-mechanisch aangedreven 1 uchtingssysteem waarbij de
doorlopende nokluchting zowel aan de oost- als aan de westzijde
gemonteerd, afzonderlijk door een vertraginsmotor en de nodige
overbrenginskasten worden aangedreven.
Beide vertragingsmotoren zijn voorzien van opgebouwde eindschakelaarkasten welke ieder mechanisch worden aangedreven door midde!
van een ketting en bijbehorende kettingwielen.
Een hemelwaterafvoersysteem waarbij iedere kasgoot, totaal twee
stuks in deze afdeling, is voorzien van een P.V.C.-standleiding

0

100 mm.

De standleidingen zijn in de grond aangesloten op een afvoer
systeem.
Een gewasberegeningssysteem bestaande uit twee strängen P.V.C.-bui;

0

28 x 32 mm

per kap.

De beregeningsstrangen zijn voorzien van sproeidoppen type
steeldop, ro.ndsproeier.
Iedere beregeningsstrang is aan het einde, aan de zuidzijde,
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voorzien van een P.V.C.-afdruipventiel, waaraan een -g-" P.V.C.afvoerslang is aangebracht.
In één kap zijn twee beregeningskranen gemonteerd, in de
andere kap is één beregeningskraan gemonteerd. Een tweede kraan
behoort in deze afdeling eveneens aanwezig te zijn gezien de
aanwezigheid van een aansluitstuk, een zwakstroomstuurleiding en
een P.V.C,-aansluitleiding.
De beregeningskranen zijn electrisch gestuurde servokranen
2k Volt,

gelijkspanning. Alle beregeningskranen zijn aange

sloten op de kunststofhoofdleidingen welke bovengronds, dwars
op de gootrichting zijn gemonteerd. De drie nog aanwezige
beregeningskranen zijn aan de uitlaatzijde door middel van
P.V.C.-aansluitleidngen verbonden met de respectievelijke
beregeningssträngen.
Aan de zijde van de zuidelijke kopgevel is een gietwatertappunt aangebracht bestaande uit een P.V.C.-toevoerleiding
0 50 mm verbonden met de É.V.C.-hoofdtoevoerleiding.
Het tappunt bestaat uit een schuifafsluiter, aansluiting 1".
Een dakberegeningssysteem bestaande uit twee stuks daksproeiers
welke op standpijpen boven het glasdek zijn gemonteerd.
De beide daksproeiers zijn door middel van P.V.C.-aansluitleidingen en een servokraan aangesloten op de kunststof hoofd
leiding van het gewasberegeningssysteem.
De servorkraan van het dakberegeningssysteem is van het fabri
kaat Alkmaria-Victrix met 2" inlaat, 2 x 5/^" uitlaat, geschikt
voor 2h Volt, gelijkspanning.

December 1976
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