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VOORWOORD
Ongetwijfeld zal de practijk met belangstelling kennis nemen van den
inhoud van deze „Mededeeling", waarin zijn verwerkt de ervaringen op
het gebied van het bewaren van fruit, zooals deze gedurende een aantal
jaren door Ir. R. MULDER zijn verzameld.
Ir. MULDER had zich reeds eerder voorgesteld om deze gegevens te
publiceeren, doch zijn zwakke gezondheid gedurende de laatste jaren
belette hem dit. Toch heeft hij een en ander voor zijn heengaan nog zoover
ter schrift kunnen stellen, dat het aan Ir. T. VAN HIELE mogelijk was om
het als zijn opvolger verder af te werken.
Ook hieruit blijkt de plichtsgetrouwe wijze, waarop Ir. MULDER zijn
arbeid heeft verricht. Hij was zeer deskundig op het speciale terrein, waarop
hij adviezen gaf. Steeds bereid te helpen, waar hem dit gevraagd werd,
voelde hij zich altijd gedrongen meer te doen dan hetgeen er van hem werd
verlangd en dan hetgeen hij met zijn zwakke gezondheid op zich kon nemen.
Zijn nagedachtenis zal ongetwijfeld in eere blijven voortbestaan bij
hen, die hem gekend hebben.
De reden, waarom deze „Mededeeling" voor de verdere ontwikkeling
van de fruitteelt van zooveel beteekenis moet worden geacht, is gelegen
in het feit, dat het fruit door betere bewaarmethoden over een langere
periode kan worden afgeleverd, waardoor een betere aansluiting kan worden
verkregen tusschen productie en consumptie.
Het is immers bekend, dat het aanbod, hoewel de totale productie aan
fruit niet te groot is in verhouding tot de consumptie, toch op bepaalde
momenten de vraag overtreft.
Bovendien is gebleken, dat ten gevolge van onvoldoende bewaarruimte
jaarlijks een te groot gedeelte van den oogst verloren gaat, wat van algemeen
economisch standpunt bezien zeker niet te verdedigen is.
Hoewel door gebruikmaking van kunstmatige koude belangrijk betere
resultaten zijn te bereiken, heeft de ervaring geleerd, dat zonder dit hulp
middel, dat nu eenmaal veel onkosten vergt, toch gunstige resultaten zijn
te bereiken. Een eerste vereischte is echter, dat de bewaarruimte zoo doel
matig mogelijk is ingericht. In deze „Mededeeling" worden de noodige
aanwijzingen hiervoor gegeven.
Mei 1940.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

HET BEWAREN VAN WINTERFRUIT IN DE
BEWAARPLAATS ZONDER
KUNSTMATIGE KOELING
1.

Inleiding

Deze verhandeling is bedoeld als handleiding voor de practijk. De
practicus moet er dus aanwijzingen in vinden voor de behandeling van
zijn bewaarfruit en voor het omgaan met zijn fruitbewaarplaats. Dit laatste
is een kunst, die geleerd moet worden !
Eventueel met behulp van een bouwkundige, zal hij voorts aan de hand
van de gegeven aanwijzingen een bewaarplaats kunnen inrichten. Zoo noodig
kan hij bij een en ander nog advies inwinnen bij den Tuinbouwvoorlichtingsdienst.
De bewaarplaats, zooals ze hier behandeld wordt, is geheel in Amerika
ontwikkeld. Er is dan ook veel Amerikaansche literatuur over dit onderwerp.
Wij zullen daarvan geen lange lijst geven, doch alleen een recente ver
handeling noemen, welke het onderwerp volledig behandelt, nl. „The
Common Storage", Its construction and management, door DONALD (JOMIN,
Bulletin 573, Augustus 1936, van het Ohio Agricultural Experiment Station.
Hierin vindt men weer andere literatuur opgegeven.
Voor zoover bij de berekeningen gebruik werd gemaakt van weerkundige
gegevens, werden deze ontleend aan de Mededeelingen en Verhandelingen
N°. 24 (1918) en N°. 33 (1930) van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut
te De Bilt. Wij hebben deze gegevens gebruikt, zooals ze met de minst
mogelijke moeite uit de tabellen waren over te nemen om een voor ons
doel voldoenden indruk van de materie te geven. Voor een meteorologische
verhandeling zouden aan de bewerking andere eischen gesteld moeten
worden.
Mogelijk zal deze of gene van meening zijn, dat in een verhandeling
voor de practijk volstaan had kunnen worden met bijv. eenige teekeningen
en korte regels voor het gebruik en „theorie" achterwege had kunnen
blijven. Wat de constructie van een bewaarplaats betreft, zou men het
in deze richting desnoods nog een heel eind kunnen brengen. De bediening
van een bewaarplaats is echter geen kwestie van eenvoudig opvolgen van
een recept. Dit zal uit het volgende wel blijken, doch wat meer zegt: dit
is de ervaring van eiken practicus, die een bewaarplaats verzorgt. Men
is daarin nooit „uitgeleerd". Men heeft steeds weer de omstandigheden
te beoordeelen en moet naar die omstandigheden beslissen wat in een bepaald
geval gedaan moet worden. Om dit in den kortst mogelijken tijd redelijk
goed te leeren doen, bestaat er maar één middel, nl. een goed begrip van:
waar het om gaat. Dit begrip .tracht de „theorie" te geven.
2.

Gewoon bewaren tegenover koelen

De koelhuisbewaring is op het oogenblik technisch de meest volmaakte
methode van bewaren. Er wordt jaarlijks een vrij behoorlijk kwantum
fruit gekoeld en deze hoeveelheid zal steeds toenemen. Onder onze om
standigheden zal echter wel nooit alle fruit gekoeld moeten worden. Het
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percentage, dat -— om economische redenen — niet gekoeld behoeft te worden
en waarvoor men volstaan kan met „gewone bewaring" zal zelfs wel steeds
vrij hoog blijven. Dan echter is het ook zaak er naar te streven, dat deze
„gewone bewaring" inderdaad goed zij, opdat onnoodige verliezen voor
komen worden. Over het algemeen is hieraan nog veel te verbeteren.
3.

Door wie moet de bewaring geschieden?

Wij zijn van meening, dat — over het algemeen — de exploitatie van
koelhuizen het beste centraal kan geschieden, dus niet door de kweekers1)
individueel. Met het eerste zal nl. op den duur het belang van de teelt
in zijn geheel het best gediend zijn.
De gewone bewaring, welke veel minder kapitaalsuitgaven vereischt,
is echter wel degelijk door den individueelen kweeker te verzorgen en
meestal zal hem dit zeer aan te raden zijn. Dit sluit echter niet uit, dat
men deze bewaring ook centraal kan verzorgen, bijv. doordat veilingen
voor hun leden gewone bewaarruimte zouden inrichten. Onder omstandig
heden zal een veiling daarmede zelfs veel nut kunnen doen! Voor elk geval
moet men dit afzonderlijk bekijken.
4.

Goed fruit een eerste vereischte voor de bewaring

Of men nu bewaart in een koelhuis, of in een gewone bewaarplaats:
wanneer men lang wil kunnen bewaren is een eerste vereischte, dat het
fruit goed zij. Met goed wordt hier bedoeld:
1. gaaf, dus vrij van mechanisch letsel, zooals kneuzingen;
2. gezond, dus vrij van schimmelaantasting, zooals schurft.
Groot van stuk behoeft goed bewaarfruit niet te zijn: over het algemeen
zijn de niet zoo sterk uitgegroeide, vastvleezige exemplaren het best houd
baar.
In enkele volgende § § bespreken we nog afzonderlijk enkele handelingen
en omstandigheden, welke de houdbaarheid van het product beïnvloeden.
5.

Ziektebestrijding

Uit § 4 volgt, dat een goede ziektebestrijding van groot belang is voor
de houdbaarheid. Wij behoeven daarover op deze plaats niet verder uit
te weiden. Ieder goed fruitteler weet tegenwoordig wel, dat hij op dit gebied
bij moet blijven en ook waar hij eventueel advies kan krijgen inzake ziekte
bestrijding.
6.

Bemesting

De bemesting heeft invloed op de houdbaarheid, evenals andere zaken
(zie § 7). Precies zijn wij echter van dien invloed niet op de hoogte, zoodat
men niet doelbewust een bepaalde bemesting kan toepassen met het doel
x)
Wij zullen hier en. in het vervolg, eenvoudigheidshalve alleen van kweekers
spreken; kweekers-handelaren en soms handelaren, die in deze dezelfde belangen
hebben, worden daaronder echter ook begrepen. Dit hangt geheel af van de plaatselijke
verhoudingen, die zeer uiteenloopen.
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de houdbaarheid te vergrooten. Twee punten schijnen over het algemeen
wel waar te zijn:
1. te weinig kali is nadeelig voor de houdbaarheid;
2. overmaat aan stikstof is eveneens nadeelig voor de houdbaarheid.
Punt 2 beteekent niet, dat hooge stikstofgiften nadeelig zullen werken,
doch alleen, dat overmatige, eenzijdige stikstofbemesting verkeerd is! Wanneer
de stikstofgift in harmonie is met die aan andere voedingsstoffen — in de
eerste plaats kali en fosfor — behoeft men ook in deze geen „stikstofvrees"
te koesteren. Op bemestingsgebied is er nog veel, dat we gaarne preciezer
zouden willen weten, doch in afwachting daarvan kan men het beste doen
(ook voor de bewaring) met den boomgaard van alles flink te voorzien en
op geen enkel punt eenzijdig te zijn. Ook op dit gebied kan ieder, zoo noodig,
deskundig advies bekomen.
7.

Variatie in de houdbaarheid

Evenals bemesting, oefenen verschillende andere factoren invloed uit
op de houdbaarheid, zooals: grondsoort, grondwaterstand, grondbewerking,
neerslag, zonneschijn, temperatuur tijdens den groei. Hoe deze invloeden
precies inwerken, daarvan weten we nog weinig af. Wij kennen alleen het
resultaat en weten :
1. dat het fruit uit den eenen boomgaard beter houdbaar is dan uit den
anderen;
2. dat het fruit het eene jaar beter houdbaar is dan het andere.
We kunnen hier dus weinig aan doen. Wat punt 1 betreft: wanneer
men geregeld bewaart en goed op zijn zaken let, kan men uit ervaring
leeren welke boomgaarden het beste en welke het minst goede bewaarfruit
leveren. Dit „niet goed" beteekent niet, dat het fruit overigens minder
deugdelijk zou zijn, het is alleen minder goed om langdurig te bewaren.
Men zal dus het z. g. „sterkste" fruit bestemmen om het langst te bewaren
en de „zwakkere" partijen zal men bestemmen om het eerst van de hand
te doen. De „zwakste" partijen zal men in de bewaarplaats ook zoodanig
neerzetten, dat men ze extra goed in het oog kan houden.
En wat punt 2 betreft, dus het jaarlijksche verschil in houdbaarheid:
dit moeten we eenvoudig elk jaar weer afwachten. Ook hier is het zaak
zoo goed mogelijk het fruit in het oog te houden, opdat men zoo spoedig
mogelijk er een indruk van heeft wat men van zijn fruit in dat jaar beeft
te verwachten. De ervaring kan iemand in deze heel wat inzicht geven.
Waarin uit zich het „zwakker" zijn van het fruit?
1. Dit fruit kan vlugger rijp en dus ook eerder overrijp worden, „afgeleefd
raken", zooals men zegt.
2. Dit fruit kan meer last van rot krijgen („stek" en zooals men het
verder noemt). Sommige jaren zal het fruit heel veel rot speciaal aan
de steelinplanting vertoonen, z. g. „steelrot", andere jaren treedt
steelrot niet zoo op den voorgrond, doch ontstaan meer rotplekken
elders op de vrucht.
Tenslotte kunnen we opmerken, dat 1 en 2 dikwijls, zelfs meestal,
samengaan.
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Men is er dus niet, wanneer het fruit in de bewaarplaats gezet is. Wil
men verrassingen voorkomen, dan moet het fruit in die bewaarplaats
goed in het oog gehouden worden.
Vóór het te rijp is moet het weg!
Vóór er te veel verlies door rot is moet het weg!
De controle wordt zeer vergemakkelijkt, wanneer men het fruit goed
geordend in de bewaarplaats neerzet: variëteit bij variëteit en boomgaard
bij boomgaard.
Verder is het zeer aan te bevelen jaarlijks aanteekeningen te maken
van wat men aan de verschillende partijen opmerkt: een soort boekhouding
van zijn ervaringen dus! Maakt men daarbij nog aanteekeningen op ander
gebied, welke men in verband met de bewaring van belang acht, dan heeft
men den besten waarborg, dat de ervaring ook zal worden omgezet in kennis,
welke het oordeel steeds zal verbeteren.
8.

De beste rijpheidsgraad voor het plukken

Over den besten rijpheidsgraad voor het oogsten zou men veel papier
kunnen volschrijven zonder nochtans veel bruikbare aanwijzingen te
kunnen geven. Wij kennen nog geen objectieve methode om den rijpheids
graad vast te stellen en kunnen dus ook niet voorschrijven op welken graad
precies geplukt moet worden.
Drukmeters1) e. d., welke in Amerika — onder geheel andere om
standigheden — wel tot op zekere hoogte schijnen te voldoen, kunnen
ons hier geen bruikbare aanwijzingen omtrent den rijpheidsgraad geven.
Dit bleek duidelijk bij onderzoek op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen.
Wanneer de vrucht geplukt wordt, moet hij zoo rijp zijn, dat hij narijpt
tot een volwaardig product, dus met volledig aroma. Wanneer de vrucht
juist zoover is, doch ook niet verder, noemen we hem boomrijp. In dit stadium
moeten we de vrucht plukken voor langdurige bewaring in het koelhuis.
Is de vrucht te onrijp, dan zal hij nooit geheel lekker worden. Bovendien
krijgt een erg onrijpe vrucht veel meer last van rimpelen, hetwelk de waarde
nadeelig beinvloedt.
Verder bleek uit een Amerikaansch onderzoek, dat vroeg plukken het
ontstaan van stippen (kurkstip) in de hand werkt, terwijl deze stippen
voor een groot deel te voorkomen zouden zijn door niet te plukken vóór
een bepaald stadium van rijpheid. Daar de kurkstip hier te lande schijnt
toe te nemen, kan sterk worden aangeraden aan dit punt aandacht te
schenken !
Is de vrucht aan den boom rijper geworden, dan zal dit de eetkwaliteit
zeker niet schaden, eerder verbeteren. Van extra neiging tot rimpelen
heeft men dan ook geen last. Echter .... de vrucht zal dan eerder
eetrijp zijn en ook eerder overrijp: hij zal dus eenvoudig niet zoo lang te
bewaren zijn.
Dus: voor langdurige bewaring in het koelhuis plukke men boomrijp.
Het vaststellen, wanneer dit stadium bereikt is, moet echter voorloopig
x)
Deze meters (penetrometers) geven de indrukbaarheid, of de vastheid van het
vruchtvleeseh aan.
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nog aan de practische ervaring van den fruitkweeker worden overgelaten.
Deze ervaring heeft natuurlijk geleerd met verschillende kenmerken
rekening te houden. Deze kenmerken zeggen ook weer niet steeds en overal
hetzelfde. Een ieder heeft ze onder zijn omstandigheden moeten leeren
gebruiken.
Wij hebben het hier echter over gewone bewaring en niet over koelhuisbewaring, Geldt voor het plukken voor de gewone bewaring dan niet
hetzelfde? In beginsel wel, doch de omstandigheden zijn bij de gewone
bewaring minder eenvoudig en dit dwingt ons tot nog eenig verder overleg,
om de volgende reden:
Een vrucht, welke is afgeplukt, rijpt bij dezelfde temperatuur vlugger,
dan indien hij aan den boom zou zijn gebleven. Plukken we de vrucht nu
voor het koelhuis en brengen we hem — zooals het hoort — zoo vlug mogelijk
na den pluk in het koelhuis, dan komt de vrucht na het plukken spoedig
uit de buitentemperatuur van bijv. gemiddeld +10° C. in de constante
koelhuistemperatuur van bijv. +2 à 3° C. Bij deze temperatuur rijpt de
geplukte vrucht veel langzamer aan, dan aan den boom bij +10° C. en dus
heeft het plukken zoodra de vrucht ver genoeg is (boomrijp) in dit geval
voordeel. Zou men de vrucht echter na het plukken neerleggen bij een
temperatuur van gemiddeld +10° C, (dus even warm als buiten, aan den
boom) dan rijpt hij daar vlugger na, dan aan den boom. In dit geval zou
het direct plukken bij boomrijpheid dus geen voordeel, doch zelfs nadeel
hebben: men had de vrucht nog beter wat aan den boom kunnen laten
zitten. Plukken heeft dus eerst voordeel, indien men de vrucht direct
daarna in een ruimte kan brengen, waar de temperatuur gemiddeld een
paar graden lager is dan buiten. Voldoet de temperatuur in de bewaarschuur
dus aan genoemden eisch, dan kan men het fruit plukken en er in brengen
en anders kan men het beter nog wat laten hangen, voorzoover andere
omstandigheden zich daar niet tegen verzetten.
De fruitkweeker moet in deze dus goed begrijpen waarom het gaat,
zoodat hij naar omstandigheden kan handelen (zie ook § 13).

9.

Behandeling bij oogst en verdere handelingen

Wat noodig is bij het oogsten en alle daarop volgende hanteeren van
het fruit, is eigenlijk in één woord te zeggen, dat men evenwel niet te vaak
k a n herhalen: v o o r z i c h t i g h e i d !
Nooit neergooien, doch steeds zacht neerleggen ! Dus zeker niet
van den boom schudden !
Zooveel mogelijk op zachte onderlaag neerleggen !
Geen zware, kantige voorwerpen (kisten) op het fruit laten rusten !
Geen kisten en manden, enz. met fruit aan sterke schokken bloot
stellen !
Bij het vervoer dus ook voorzichtigheid betrachten: goed veerende
voertuigen en op slechte wegen kalm rijden !
Niet te veel lagen fruit op elkaar leggen, en zeker niet „storten".
Dus geen hoopen maken !
Kortom: zooveel mogelijk elke mechanische beschadiging voor
komen !
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Elke kneuzing, enz. is een wonde, zwakke, plek in de schil en door
deze zwakke plek zullen de schimmels kunnen binnendringen, welke
het rot veroorzaken.
10.

Het sorteeren

Wij achten het het beste, dat het fruit, dat voor opslag in de bewaarplaats
komt, alleen voor het noodigste en uit de hand gesorteerd is.
1.

Vruchten met rot en beschadiging moet men niet bewaren. Deze
dienen dus tevoren uitgesorteerd te worden. Men bedenke, dat zulke
vruchten niet alleen zelf minder houdbaar zullen zijn, doch, dat ze,
al rottende, ook het omringende fruit kunnen „aansteken".

2.

Verder weet men, dat over het algemeen de grootste vruchten het
minst houdbaar zullen zijn. Men make dus een scheiding tusschen
groote vruchten eenerzijds en middelmatige plus kleine exemplaren
anderzijds, zoodat men deze twee groepen in de bewaarplaats apart
kan houden.

Verder behoeft de sorteering voor het te bewaren fruit niet te gaan!
Het sorteeren, dat hiervoor noodig is, kan dus gemakkelijk uit de hand
geschieden, mogelijk kan dit direct bij het plukken reeds plaats vinâ,en!
Machinaal sorteeren vóór de bewaring is af te raden! Na het bewaren
kan definitief gesorteerd worden volgens de door de veilingen voorgeschreven
sorteering, en dat kan zeer goed machinaal geschieden!
11.

Het „uitzweeten"

Eigenlijk zou de titel van deze paragraaf moeten luiden: „niet laten
uitzweeten a. u ,b.\" Deze, gelukkig afnemende en zeer slechte practijk,
bestaat daarin, dat men het fruit na het oogsten op groote hoopen in den
boomgaard neerzet. In dezen hoop treedt een zekere broeiing op: de tempe
ratuur er in wordt hooger en er heerscht een vochtige atmosfeer in. Deze
behandeling kan o. a. eenige kleur op het fruit forceeren, vooral, wanneer
het voor normale kleuring eigenlijk te onrijp geplukt is. In het laatste geval
zal ook de smaak misschien nog iets kunnen winnen. Dit is echter niet de
methode! Men leere liever op den juisten tijd te plukken!
In een buitenlandsche handleiding voor het bewaren van fruit vonden
we het „zweeten" nog om de volgende reden aanbevolen:
Het zwakke fruit, dat neiging heeft tot rotten, zal in den vochtigen,
warmen hoop ook inderdaad gauw beginnen te rotten. Sorteert men na de
behandeling dus de nog goede vruchten uit, dan heeft men daarmede de
sterkste exemplaren voor de bewaring overgehouden.
Deze opvatting is nu wel wat Spartaansch! Ze geeft o. i. juist heel
goed aan, waarom we niet moeten „uitzweeten".
Wat voor zin heeft het de minst houdbare vruchten zoo vlug mogelijk
te doen bederven ? We trachten liever ze zoo lang mogelijk goed te houden
door ze onder zoo goed mogelijke omstandigheden te bewaren.
En tenslotte heeft men de goed houdbare vruchten door de behandeling
zeker niet beter, doch wel minder goed gemaakt. Terwijl men ze graag
zoo lang mogelijk wil kunnen bewaren, bereikt men met het „zweeten",
waarbij de vruchten bij hooge temperatuur liggen, dat het rijpen versneld
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wordt, zoodat de vruchten juist een korter levensduur zullen krijgen.
Bovendien kan men ook het goede fruit rotaantasting bezorgen door de
slechte omstandigheden in den hoop. Verder kan er gemakkelijk mechanische
beschadiging worden toegebracht bij het op den hoop brengen en bij het
liggen in een hoog gestapelden hoop.
Aan het fruit „behandelt" men zoo weinig mogelijk na het plukken
en men brenge het zoo spoedig mogelijk onder de best mogelijke bewaar
omstandigheden (zie § 12). Slechts voor de behandeling van de Sterreinet,
ter ontwikkeling van de roode kleur, moeten we hier een uitzondering
maken.
12.

Wat zijn gunstige bewaar-omstandigheden?

Wij moeten ons nu afvragen wat gunstige omstandigheden zijn, waarin
het fruit zoo lang mogelijk goed kan blijven.
In de eerste plaats: een lage temperatuur! Bij een hooge temperatuur
rijpt het fruit vlugger, dan bij een lage. Hoe lager de temperatuur is, des
te langzamer verloopen in de vrucht die processen, die wij het rijpen noemen.
Dus duurt het bij lager temperatuur langer, alvorens de vrucht van boomrijp eetrijp geworden is en ook weer alvorens hij van eetrijp overrijp wordt.
En dat is het tenslotte wat we willen bereiken : we willen den levensduur
van de vrucht rekken.
Bovendien ontstaat bij lage temperatuur langzamer rot. Rot wordt
veroorzaakt door schimmels, welke in de vrucht dringen en in het vrucht
weefsel woekeren, waarbij ze dit weefsel „verteren". Hoe lager de tempera
tuur is, des te langzamer groeien de bedoelde schimmels en dus ook: des
te langzamer schrijdt het rot voort.
We willen dus in de eerste plaats de temperatuur in de bewaarplaats zoo
laag mogelijk hebben!
Voorts is het van belang, dat de temperatuur gelijkmatig is, dus niet
schommelend, afwisselend hoog en laag! Althans moet de temperatuur
schommeling niet al te groot zijn.
Ook de vochtigheidsgraad van de lucht is van belang. In te droge lucht
droogt het fruit te veel uit. Vochtige lucht is echter weer bevorderlijk voor
den schimmelgroei en veroorzaakt meer rot. We moeten hier dus den besten
tusschenweg zien te vinden. Volgens de ervaring bestaat deze daarin, dat
we den vochtigheidsgraad van de lucht trachten te houden op niet lager
dan 85 en niet hooger dan 90 %. Dit is zeer zeker niet droog! Het is
echter gebleken, dat droger lucht veel meer kwaad doet (door het bevorderen
van rimpelen) dan goed (door het verminderen van rot). In een koelhuis
gaan we met de relatieve vochtigheid gerust nog hooger. Daar kan dat echter,
omdat we er de temperatuur geheel in de hand hebben en deze steeds goed
laag kunnen houden. Waar in de bewaarsehuur de temperatuur niet zoo
gunstig kan zijn, blijve men daarin liever beneden de 90 % relatieve
vochtigheid.
Ook andere omstandigheden spelen een rol. Deze willen we hier echter
niet apart behandelen; ze komen in den loop van de verhandeling nog wel
ter sprake.
De factor, waar het vooral om gaat, is de temperatuur: de temperatuur
zoo laag mogelijk houden en daarbij gelijkmatig, is de grondslag van de geheele
bewaring!
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13.

Na den oogst zoo koel mogelijk houden en zoo vlug mogelijk
in de bewaarruimte brengen

Direct van het plukken af, is dus onze eerste zorg het fruit zoo koel
mogelijk te houden. Men zette het dus vooral niet meer in de zon neer, doch
op een beschaduwde, koele plaats.
Wanneer men met den oogst begint, heeft men reeds gezorgd, dat de
bewaarplaats zoo koel mogelijk is. Het fruit wordt daar dan zoo spoedig
mogelijk in gebracht. Heel goed is het, om het fruit den nacht na het plukken
onder een afdak — zooveel mogelijk buiten — neer te zetten. De plaats
en de stapeling van het fruit, kieze men zóó, dat de wind er zoo veel mogelijk
doorheen kan spelen. Op deze wijze koelt de koude nachtlucht het fruit
zooveel mogelijk af. Wanneer men het dan den volgenden dag in de vroegte
(dus vóór de temperatuur weer gaat stijgen) in de bewaarplaats zet, heeft
men 2 dingen bereikt:
1. Het fruit is zelf zoo vlug mogelijk op lage temperatuur gebracht en kan
daar nu in de bewaarplaats op gehouden worden. Het behoeft dus niet
in de bewaarplaats zelf nog af te koelen, wat langer zou duren.
2. Men brengt in de bewaarplaats alleen koel fruit en warmt dus niet
telkens de bewaarplaats op, doordat men er groote hoeveelheden
warm fruit in brengt. Hierdoor blijft de temperatuur in de bewaar
ruimte van het begin af zoo gelijkmatig en zoo laag mogelijk.
Er wordt vaak gevraagd, of het niet beter is het fruit buiten te laten staan
tot de vorst invalt. Evenals met den besten tijd van plukken (§ 8) het geval
was, hangt dit geheel van de omstandigheden af, zooals men gemakkelijk
kan beredeneeren. We nemen aan, dat het fruit buiten luchtig staat, doch
tegen zon en neerslag beschermd is. Wanneer het weer dan wat meeloopt —
donker vochtig weer, overdag geen hooge temperatuur is gunstig, — behoeft
het daar nog zoo slecht niet te staan. Heeft men een goede bewaarplaats
en bedient men deze ook goed (want daar komt het vooral op aan!) en lukt
het in deze bewaarplaats de gemiddelde temperatuur lager te houden dan
buiten, bij een goeden vochtigheidsgraad, dan staat het fruit in de bewaar
plaats beter. Is het in de bewaarplaats gemiddeld warmer dan buiten en
erg droog, dan kan het er slechter in staan, zoodat men de bewaarplaats
eigenlijk eerst noodgedwongen (vorst!) gaat gebruiken.
Wanneer men de bewaarplaats in een snel tempo vult met warm fruit
(dus niet na een nacht afkoelen ingebracht), kan daarbinnen een warmteophooping ontstaan, welke slechts langzamerhand weggewerkt kan worden,
waardoor dus de omstandigheden een tijdlang slecht zijn.
Het is hiermede dus ook weer naar wat ieder er van maakt!
14.

In kisten of op den hoop bewaren?

Men kan in de bewaarplaats het fruit op twee manieren neerzetten:
1. Verpakt in kisten, of bakken van verschillend model;
2. Gewoon in hoopen op den grond.
Wij raden aan in kisten te bewaren en raden het bewaren op hoopen af!
Wanneer men in kisten bewaart, verkeert al het fruit veel meer onder
dezelfde omstandigheden. Om elke kist kan de lucht vrij heenspoelen, daar
wordt bij het stapelen voor gezorgd. De inhoud van elke kist heeft dus
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mogelijkheid van ventilatie: de omringende lucht kan er doorheen trekken.
In den hoop liggen in de eerste plaats de onderste lagen fruit onder te
zwaren druk. Verder is onderin de ventilatie slecht. De „uitwaseming"
van het fruit hoopt zich onder in den stapel tusschen de vruchten op en dit
kan ongunstige omstandigheden scheppen, waardoor meer rot optreedt, enz.
De warmte, die uit den bodem onder den hoop opstijgt, komt direct in
het fruit terecht. Het fruit zelf ontwikkelt ook warmte. Deze warmte en die
uit den bodem, kan ook slecht afgevoerd worden en hoopt zich dus a. h. w.
in het fruit op. Daardoor stijgt de temperatuur in den stapel^ vooral weer
onderin. Bij kisten-stapeling wordt de warmte niet in het fruit opgehoopt,
doch komt ze spoedig in de lucht terecht en wordt bij het luchten van de
schuur verwijderd.
In den hoop kunnen zich dus 2 omstandigheden voordoen, welke on
gunstig werken: I. hooge temperatuur en 2. een ongeschikte atmosfeer.
In hoeverre die omstandigheden nu ook werkelijk nadeelig zullen uitvallen
en een slecht resultaat veroorzaken, hangt van het toeval af. Veel bij
omstandigheden spelen hierbij een rol en alle bij elkaar beslissen ze over
het resultaat. En wij kunnen dat van te voren niet bepalen, want het zal ons
vaak ontgaan welke toevallige omstandigheden een bepaald effect veroor
zaken. Zoo bestaat de mogelijkheid, dat de bewaring in den hoop betere
resultaten geeft, dan die in kisten. Doordat de ventilatie in den hoop ge
brekkig is, bestaat de mogelijkheid, dat hierin een koolzuurhoudende atmos
feer optreedt, welke toevallig juist geschikt is voor de betreffende variëteit
bij de heerschende temperatuur. Het bewaren in den hoop behoeft dus niet
altijd slecht uit te vallen. In dat geval zou men er spoedig genoeg van
genezen zijn! Neen, het kan ook wel eens heel goed gaan. Ook wel redelijk
goed, minder goed en ook wel slecht. Wat we echter willen betoogen is, dat
we de zaak bij het op hoopen bewaren veel minder in de hand hebben en we
veel meer aan het toeval overlaten wat er van terecht zal komen. En verder
kunnen we zeggen, dat in doorsnee bij kistbewaring beslist betere resultaten
bereikt zullen worden. Iemand, die dus altijd in kisten bewaart, zal op den
duur stellig beter af zijn, dan iemand die altijd op den hoop bewaart. Eerst
genoemde zal gemiddeld minder rot hebben en zijn appels langer kunnen
houden.
Een groot voordeel van het in kisten bewaren is natuurlijk ook, dat men
de partijen geheel kan nazien en dus veel beter onder controle heeft. Het is
niet gemakkelijk om vast te stellen hoe de toestand onder in een hoop
precies is.
Het valt niet altijd mee om aan het voor de bewaring noodige fust te
komen. Zelf aanschaffen is vaak moeilijk. Waar het hier echter werkelijk
een groot belang geldt, is het de moeite waard te trachten deze moeilijkheden
te overwinnen. Moet men b.v. zelf bewaarfust aanschaffen, dan kan men
trachten het door samenwerking (b.v. in de veilings-organisatie) zoo goed
koop mogelijk te verkrijgen.
15.

In welk soort kist moet bewaard worden?

De bewaring geschiedt gewoonlijk in de veilingkist, welke in de betref
fende streek gebruikelijk is. In Gelderland en andere streken is dit b.v. de
groote kist voor i 25 kg appelen en waarvan de maten uitwendig ongeveer
zijn: 35 X 60 cm, bij 27,5 cm hoogte.
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In Noordholland en elders gebruikt men kleinere kisten, voor 10 à 15 kg
appelen, maten ongeveer 50,5 X 35,5 cm, bij 21,5 cm hoogte.
Uit het voorgaande volgt wel reeds min of meer, dat wij voor de bewaring
de kist beter achten, naarmate hij kleiner is. Vooral op de hoogte komt het
in deze echter aan: hoe lager de kist, dus hoe minder lagen fruit op elkaar,
des te beter. Heel mooi vinden wij daarom de platte kisten, die hier en daar
in gebruik zijn en naar het model iets hebben van den grooten eenmaligen
pootjesbak, welke voor druiven en groenten zoo veel gebezigd wordt.
Er heerscht in deze nogal verscheidenheid en daar de fust-kwestie niet
alleen de bewaring raakt, doch met het geheele veilingbedrijf samenhangt,
kunnen wij hier geen standaard-maten geven. Wij wijzen slechts op de
eischen, welke de bewaring stelt en hopen, dat de fust-normalisatie spoedig
in zijn geheel nog eens krachtig ter hand zal worden genomen en daarbij
ook met het belang van de bewaring rekening zal worden gehouden (zie
ook § 16).
Twee punten, die voor een goede „bewaarkist" (die eigenlijk een krat is)
van belang zijn, kunnen we nog noemen:
1. De afstanden tusschen de planken, waaruit de krat is samengesteld,
moeten niet te groot zijn, daar dan het fruit er tusschen bekneld zou
kunnen worden:
2. Men doet goed de ribben van de planken te doen afronden, waardoor
ook de kans op kneuzing vermindert.
16.

Het gebruik van verpakkingsmateriaal in de kist

Deze kwestie is niet zoo gemakkelijk. Met verpakkingsmateriaal, zooals
diverse soorten papier, carton, kan men 2 zaken beoogen:
1. Bescherming van het fruit tegen kneuzen;
2. Het tegengaan van uitdrogen.
Hoe zachter het fruit ligt en hoe minder het uitdroogt, des te beter.
Van dit standpunt uit zou men dus kunnen zeggen : „pak zooveel mogelijk in".
Aan den anderen kant echter, wordt door het „inpakken" de ventilatie
belemmerd. Bovendien gaat het verpakkingsmateriaal de warmte-uitwisseling tegen: warm fruit, dat b.v. sterk in papier is gepakt, koelt dus
minder vlug af, dan fruit, dat gewoon in de kist ligt. Om deze redenen zou
men dus weer moeten zeggen: „leg het fruit zonder meer in de kist".
Weer dus twee tegen elkaar indruischende belangen, waartusschen men
den juisten weg moet vinden.
Voor bescherming van het fruit tegen aanraking met het harde hout
van de kist, komt in de eerste plaats wel in aanmerking: bezetting van
bodemen kistwand met geribd carton. Bij gebruik hiervan lette men op,
dat de ribbels van het carton naar het hout toegekeerd zijn en de vruchten tegen
den gladden kant rusten! Tegen mechanische beschadiging is deze maatregel
aan te bevelen. In een koelhuis blijken er eigenlijk geen bezwaren te zijn,
zoodat er daar niets tegen is de carton-belegging toe te passen. In het
koelhuis heeft men de mate van afkoeling, enz. echter veel beter in de
hand, dan in de gewone bewaarschuur. Voor deze laatste is de zaak dus
iets anders. Toch meenen wij, dat ook hier de voordeelen van de bescherming
zwaarder wegen, dan de verminderde ventilatie-mogelijkheid en warmteuitwisseling. Men kan door geschikte maatregelen de nadeelen bovendien
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zooveel mogelijk beperken. In de eerste plaats helpt daartoe het 's nachts
buiten afkoelen van het fruit mede (§ 13). Voorts kan men er bij het inleggen
van het carton voor zorgen, dat langs de onder-zijribben van de krat nog
eenige opening blijft. Hoe ondieper tenslotte de kist is, des te geringer
zijn de bezwaren !
Men kan zich het inlegcarton geperforeerd voorstellen, zóó, dat de
perforatie samenvalt met reten in de kratwanden en -bodem. Daardoor
zou men de voordeelen eigenlijk hebben zonder de nadeelen. Het perforeeren, vooral van geribd carton, zou echter nogal duur komen. Nu is
dit laatste ook maar weer een kwestie van hoeveelheid. Bij groote afname
van een, of althans weinige modellen van geperforeerd inlegcarton, be
hoeven de kosten van perforatie natuurlijk geen groote rol meer te spelen.
Daar het model van het carton weer afhangt van het model van de kist,
blijkt ook hier, dat men met standaardiseeren van het fust technische
voordeelen kan verkrijgen, en dat het goed is daarbij ook aan de bewaring
te denken.
Wij willen er hier nog op wijzen, dat het vaak in de bewaarplaats voor
komt, dat de appelen in de onderste kist het meest rimpelen. Dit komt
vooral voor, wanneer men een cementen vloer heeft. Hiertegen bezet men
dan in elk geval de onderste laag kisten met geribd carton of pakpapier.
Een ander verpakkingsmateriaal, dat wij moeten bespreken, is geolied
papier. Geolied papier is een zacht papier („vloeipapier"), dat gepre
pareerd is met minerale olie. Volgens verschillende onderzoekingen moet
goed oliepapier 15 procenten van zijn gewicht aan minerale olie bevatten.
Dit papier is verkrijgbaar in 2 vormen, nl. in vellen van diverse af
metingen, waarin men de vrucht geheel kan inwikkelen en in z. g. snippers.
Beide vormen zijn met succes te gebruiken en hebben ongeveer hetzelfde
effect. Het effect bestaat daarin, dat:
1.

De verdamping verminderd wordt, dus het rimpelen tegengegaan;

2.

De bewaarziekte scald bestreden wordt. Scald is een bruinkleuring
van de vrucht, welke zich beperkt tot de schil. Zij wordt veroorzaakt
door de ademhalingsproducten van de vrucht zelf, die dus de eigen
schil a. h. w. „vergiftigen". De minerale olie in het oliepapier slorpt
deze schadelijke gassen (esters) op en verhindert zoodoende het
ontstaan van scald;

3.

Men vaak heeft geconstateerd, dat het oliepapier gunstig werkt op
rot, dus het rot vermindert. Dit is echter niet altijd in dezelfde mate
het geval.

Alles bij elkaar zijn wij van meening, dat er voldoende reden bestaat
voor onze fruitbewaarders om het oliepapier te probeeren. Om er een indruk
van te krijgen, moet men dat echter niet éénmaal doen, doch, laten we
zeggen: 3 jaren achter elkaar.
Een heel geschikten vorm, zoowel voor de bewaarschuur als voor het
koelhuis, achten wij de snippers. Men begint met een laagje op den bodem
van de kist en heeft daardoor tevens een zachte onderlaag. Verder worden
de snippers tusschen de appels verspreid aangebracht, zoodanig, dat alle
vruchten rondom aan snippers raken. Het voordeel van de snippers is,
dat het fruit zichtbaar blijft en dus gemakkelijk te inspecteeren is.
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Speciaal wanneer men scald wil bestrijden, geldt de eiscb, dat het papier
tenminste 15 % olie moet bevatten. Scald is een ziekte, welke in een goed
geventileerde bewaarplaats niet veel — en ook meestal niet in ernstigen
graad — zal optreden. Toch zien wij het wel, het eene jaar erger dan het
andere. Wij moeten er nog op attent maken, dat oliepapier tegen scald
alleen werkzaam is, wanneer het binnen eenige weken na het plukken wordt
aangebracht (ten hoogste 6 weken) ! Later aangebracht heeft het geen
succes meer tegen scald ! Het spreekt vanzelf, dat het ook voor de overige
gunstige werking het beste is, dat het papier zoo vlug mogelijk na het plukken
wordt aangebracht.
Daar wij de twee boven besproken materialen bij de bewaring van
winterfruit het meest in aanmerking vinden komen, zullen wij het daarbij
laten en achten wij het niet noodig nog allerlei ander, normaal pakmateriaal
apart te bespreken.
17.

„Geheime" verpakkingsmethoden

Wel willen wij even in het algemeen iets zeggen over de verschillende
„geheime" verpakkingsmethoden, welke zoo nu en dan opduiken. Meestal
wordt daarbij de kistinhoud nogal sterk afgesloten en wordt materiaal ge
bruikt, dat in één of meer stoffen gedrenkt is, welke gunstig op het fruit
zouden werken. De resultaten, welke aan deze methoden worden toegeschre
ven, zijn vaak wonderbaarlijk. Nu behoeft een methode nog geen wonderen
te doen om toch waarde te hebben. Meestal kan men met een geringe
verbetering al zeer tevreden zijn. Daar het niet principieel onmogelijk is,
dat men met de een of andere methode nog eens zoo'n verbetering bereikt,
is het niet verstandig alles bij voorbaat te verwerpen. Evenmin echter
moet men bij voorbaat alles gelooven; dit is nog veel schadelijker. Het
best is het dus nieuwe methoden, of ze nu „geheim" zijn of niet, te
onderzoeken. Dit onderzoeken kan het best geschieden op de daartoe be
stemde laboratoria en proefstations. Op ons gebied zal hiervoor meestal
het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, te Wageningen, aangewezen
zijn. Verschillende geheime bewaarmethoden als boven bedoeld, zijn daar
in den loop der jaren dan ook reeds getoetst. Tot dusverre bleek zich daar
onder echter nog geen enkele te bevinden van practische waarde.
18.

Methoden om het fruit voor de bewaring te prepareeren

Deze paragraaf sluit aan bij de vorige. Ook hier gaat het soms om ge
heime, vaak om gepatenteerde methoden, volgens welke men het fruit
de een of andere behandeling wil doen ondergaan. Deze behandeling zou
dan een gunstigen invloed hebben op de houdbaarheid. Volgens de uitvinders
alweer, moet deze gunstige invloed dikwijls enorm zijn. Wij kunnen in deze
methoden enkele groepen onderscheiden:
1.

Gasbehandeling
Hierbij wordt het fruit vóór de bewaring blootgesteld aan den invloed
van een of ander gas, of gasmengsel.
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2.

Indompeling
Inplaats van met gas, wordt met vloeistof behandeld, waarin de
vruchten worden gedompeld.
De bedoeling van 1 en 2 is meestal wel de schimmelsporen, welke
op het fruit aanwezig zijn te dooden, dus .... het fruit te ont
smetten! Daardoor hoopt men minder rot te krijgen tijdens de be
waring.

3.

Inhulling
Bij deze methode wordt het fruit ingehuld in een meer of minder
afsluitend vlies van een of ander materiaal. Vaak wordt dit vlies
aangebracht door het fruit even in een oplossing te dompelen. Er
blijft wat oplossing aan de vrucht zitten en aan de lucht droogt deze
in: een gedeelte verdampt dus en de rest blijft als een droog omhulsel
om de vrucht achter. Op deze wijze kan men het fruit omgeven door
een elastisch, rubberachtig vlies, door een harde, lakachtige schaal, enz.

4.

Besproeien
Dit lijkt vaak wat op het voorafgaande procédé. Een stof, of een
mengsel van stoffen, wordt door middel van een verstuiver in vloei
baren vorm op de vrucht gespoten. Deze stoffen zijn meestal van
was-achtigen of paraffine-achtigen aard. Meestal worden na het be
spuiten de vruchten nog „opgepoetst", waarna men dus een dun
laagje om de vrucht heeft verkregen, bijv. van was of paraffine.

Ook hier moeten wij zeggen, dat het heel goed mogelijk is, dat nog eens
een of andere behandeling zal worden gevonden, welke voor de bewaring
van waarde is. Bij proeven zijn wel gevallen geconstateerd, waarbij een
bepaalde behandeling gunstig effect had, doch tot dusverre alleen indien
ze gecombineerd werd met koelen. Ook voor de koelhuisbewaring zijn tot
dusverre echter nog geen methoden bekend, welke praktische waarde be
zitten! Voor de gewone bewaring, waarvoor alles nog wat moeilijker is
(door de minder constante en minder lage temperatuur) geldt dit dus
in sterkere mate.
Speciaal willen wij het nog even hebben over het omgeven van de
vrucht met een waslaagje, of paraffinelaagje.
Dit kan de verdamping wat doen verminderen. Daarvoor bestaan
echter goedkooper en minder riskante middelen, zooals oliepapier. De
houdbaarheid wordt door de behandeling vaak nl. zeer nadeelig beinvloed.
Er kan veel meer rot door optreden, er kunnen scald-achtige ziekten
optreden (door het afsluiten van de schil), enz.
Wanneer men in Amerika de appelen wascht in verdunde zoutzuuroplossing en vervolgens in de was zet en poetst, geschiedt dit om de volgende
redenen:
Het wasschen is noodig om het op de vruchten overgebleven sproeiresidu (veel arsenicum) te verwijderen. De zoutzuurbehandeling is ook wel
schimmeldoodend en zou dus tevens rotten moeten tegengaan, doch
practisch valt dit niet mede en bereikt men vaak eer het tegendeel. Na het
wasschen is de mooie glans van de appelen af en dan is het met was be
spuiten en oppoetsen bedoeld om den appel zijn mooie glanzende uiterlijk

20
terug te geven ! Het gaat hier dus om het uiterlijk en niet om de houdbaar
heid. De behandeling gaat integendeel veel meer ten Jcoste van de houdbaar
heid! En nu is het een feit, dat men zich met de Amerikaansche export
appelen nog wel wat kan veroorloven. Deze appelen hebben door ver
schillende oorzaken minder last van rot, dan de hier te lande geoogste
appelen. Bij ons kunnen dergelijke behandelingen direct veel meer kwaad
doen. Elk „behandelen" beteekent tenslotte hanteeren en elk hanteeren
geeft kans op beschadiging en dus: kans op meer rot. Voor ons geldt dan
ook nog wel altijd: Hoe minder er tusschen oogst en opslag met het fruit
gebeurt, des te beter is dit voor de houdbaarheid!

19.

Het omwikkelen

Het omwikkelen van het fruit behoort eigenlijk tot het in de §§ 16 tot
18 behandelde, doch willen wij nog even apart noemen.
Omwikkelen kan geschieden met verschillend materiaal, als: Vloei
papier, geparaffineerd papier, oliepapier, cellophaan, enz. Men kan om
wikkelen alleen voor het mooi (vloeipapiertje met opdruk) en ook met de
bedoeling de houdbaarheid gunstig te beïnvloeden. Vooral zit daarbij voor:
het tegengaan van uitdrogen. In dit laatste geval gebruikt men natuurlijk
de meer afsluitende wikkels.
Het omwikkelen vóór de bewaring heeft het nadeel, dat het fruit niet
meer gemakkelijk te controleeren is. Wikkelen voor het mooi, met een
vloeipapiertje, dat op het uitdrogen toch weinig invloed uitoefent, raden
we dus aan niet vóór het bewaren te doen, doch na het bewaren, voor den
verkoop.
Wikkelmateriaal, waarvan werkelijk het nut voor de bewaring ge
bleken is, is het reeds behandelde oliepapier (§ 16). Met het oog op de
controleerbaarheid is echter in het algemeen voor de bewaring het ge
snipperde oliepapier meer aan te bevelen.
Tenslotte blijft een materiaal als cellophaan over, dat in verschillende
graden van dichtheid te verkrijgen is, nl. van zeer poreus tot volkomen
gasdicht toe. Inhulling in cellophaan laat ook gelegenheid voor controle,
daar het materiaal volkomen doorzichtig is. Het materiaal is echter be
trekkelijk duur en het moet dus wel zeer duidelijk de houdbaarheid be
vorderen, wil het zich betaald maken. Dit achten wij nog niet voldoende
uitgemaakt.
20.

De „gasbewaring"

In Engeland bewaart men reeds veel hard fruit in geheel luchtdicht
gemaakte ruimten. Hierin wordt het koolzuurgehalte hooger en het zuurstof
gehalte lager gehouden, dan dat van de buitenlucht. Op welke percentages
men deze gassen moet houden, hangt van de variëteit af.
Met deze „gasbewaring" worden zeer mooie resultaten verkregen. Ze
kan echter alleen toegepast worden in combinatie met koelen: zonder
koelmachine gaat het dus niet!
Wij meenden dit hier even te moeten vermelden, daar men uit de
practijk desbetreffende vragen nogal eens verneemt.
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21.

Hoe krijgt men in de bewaarplaats de temperatuur laag?

In § 12 zagen wij, dat voor een goede bewaring een lage en gelijkmatige
temperatuur gewenscht zijn. Wij dienen nu onder de oogen te zien op welke
wijze wij deze omstandigheden in de bewaarplaats kunnen verkrijgen.
In de eerste plaats dus: hoe krijgen we de temperatuur laag? In een
koelhuis is dit gemakkelijk. Een koelmachine zorgt voor de afkoeling en
houdt de ruimte op elke gewenschte temperatuur.
Zoo gemakkelijk is dit voor de gewone fruitbewaarplaats niet. We
bedenken echter, dat gedurende elk etmaal de temperatuur van de buiten
lucht een schommeling vertoont. In normale gevallen is het buiten het
koudst even vóór zonsopgang. In den loop van den dag stijgt de temperatuur,
om begin namiddag
te 2 uur op z'n hoogst te zijn. Daarna daalt de tem
peratuur weer gedurende den verderen namiddag, avond en nacht tot hij
tegen zonsopgang weer op z'n laagst is, enz.
In bijgaande grafiek geeft elk punt van de golvende lijn het verband aan,
dat er bestaat, tusschen uur van den dag en de gemiddelde dagtemperatuur
voor de maand October.
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Men denke er dus wel aan, dat elk punt van deze lijn een gemiddelde is
uit een reeks van waarnemingen. Niet eiken nacht is dus het verloop van de
temperatuur zooals in deze grafiek aangegeven!
Vanzelf trekt nu onze aandacht: dat gedeelte van het etmaal (in den nacht
dus), waarin de temperatuur buiten laag is. Daar hebben wij de koude,
welke we voor het bewaren van ons fruit noodig hebben ! Wij moeten
onze bewaarplaats en het fruit in die bewaarplaats dus afkoelen met behulp
van de koude buitenlucht! Dat is te bereiken door die koude buitenlucht
door de schuur heen te doen stroomen en hoe krachtiger deze door
strooming is, des te beter zal de bewaarplaats worden afgekoeld. Wat we
dus moeten hebben is een goed ventilatiesysteem! Dit wordt in § 24 be
handeld.
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22.

Hoe houden we de temperatuur laag en gelijkmatig?

Stel we hebben een gewone schuur met fruit 's nachts flink afgekoeld
door er veel nachtlucht door te doen trekken. Wat gebeurt er nu overdag,
wanneer het buiten warmer wordt ? De schuur zal dan ook weer warmer
worden. In de eerste plaats zit een gewone schuur meestal vol reten en
kieren, in elk geval bij deuren en luiken. Daardoor komt dus de warme
buitenlucht rechtstreeks naar binnen. De warme buitenlucht verwarmt den
buitenkant van den muur, de warmte wordt door den steen heen naar den
binnenkant geleid en daar gaat ze weer over op de lucht in de schuur.
De lucht in de schuur wordt dus warm en verwarmt op haar beurt
weer het fruit in de schuur.
Natuurlijk kost dit allemaal eenigen tijd. Al is de schuur nog zoo slecht,
de wanden vormen toch eenige belemmering voor het binnenkomen van
de warmte. Verder duurt het een tijd voor een groote massa fruit, die
koel was, weer is opgewarmd. Het zal in de schuur, zooals in elk gebouw,
dus wel niet heelemaal zoo warm worden als buiten, doch heel veel scheelt
dit niet. Het komt er dus op neer, dat de schuur met inhoud de temperatuur
schommelingen van de buitenlucht vrijwel meemaakt en dus is de tempera
tuur in de schuur allesbehalve gelijkmatig en vooral: niet laag.
We moesten dus de koude overdag a. h. w. ook nog vast kunnen houden,
zoodat de temperatuur overdag in de schuur laag blijft. Dit is mogelijk
en wel door de volgende twee maatregelen:
1.

De schuur wordt goed dicht gemaakt. De wanden moeten dus vrij zijn
van openingen en kieren, terwijl deuren en luiken in gesloten toestand
ook werkelijk goed moeten afsluiten (zie § 24);

2.

Wanden en plafond van de schuur worden geisoleerd, d. w. z. voorzien
van een laag materiaal, dat slecht warmte doorlaat (zie § 39).

Wanneer we dus de schuur voorzien van een goed ventilatiesysteem,
haar goed dicht maken, en de wanden bekleeden met warmteisoleerend
materiaal, bereiken we hetgeen we willen. Met koude nachtlucht koelen
we den schuur-inhoud af en overdag houden we de schuur koud, doordat
we de warmte verhinderen er binnen te komen.
We houden ook weer niet heelemaal de lage temperatuur, welke we
's nachts hebben gekregen. Dit zou technisch wel ongeveer te bereiken zijn,
door middel van een heel dikke, kostbare isolatie. Economisch is dat echter
onmogelijk. We moeten een isolatie hebben, welke voldoende is om de
erge dagelijksche schommelingen in temperatuur te doen verdwijnen,
zoodat de schommelingen in de schuur binnen redelijke grenzen blijven en
het in de schuur kouder blijft dan buiten. En voorts moet de isolatie vol
doende zijn om bij strenge vorst de schuur vorstvrij te houden.
23.

Het vorstvrij houden van de schuur

Een heel belangrijk doel, dat men met de fruitbewaarplaats beoogt,
is het vorstvrij houden van het fruit.
Appelen bevriezen nog niet, wanneer ze tot vlak beneden 0° C worden
afgekoeld. Het vriespunt van appelen loopt uiteen. Als uitersten vinden
we —1,27°C en •—3° C. Door elkaar genomen kunnen we zeggen, dat
bevriezen op kan treden, wanneer de temperatuur beneden—1,50° C zakt.
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Een bevroren appel behoeft voorts nog niet bedorven te zijn, doch
kan na ontdooien weer geheel goed zijn, mits men hem in bevroren toestand
volkomen rustig laat liggen, niet aanraakt en heel kalm laat ontdooien.
Wat de vrucht in deze verdragen kan, hangt van de variëteit af, doch ook
al weer in hooge mate van de omstandigheden, waaronder ze gegroeid is.
In elk geval kan het ook mis gaan en is er dus aan bevriezen risico verbonden,
waarom we het liever geheel vermijden.
Dezelfde maatregelen, welke we nemen om de schuur koel te houden
(goed dicht maken en isoleeren), dienen nu tevens om de schuur vorstvrij
te houden. Wanneer het buiten erg koud is — bijv. 10° C vriest — ontsnapt
de warmte uit de schuur door de wanden naar buiten. Wanneer er verder
niets gebeurde zou dit wegstroomen van warmte net zoo lang doorgaan,
tot het in de schuur even koud zou zijn als buiten, dus ook —10° C 1). Door
de maatregelen bovengenoemd, bewerken we nu, dat dit ontsnappen van
de warmte langzamer gaat. Geheel ophouden doet het echter nooit: zoolang
er een koude en warme ruimte naast elkaar zijn, zal er warmte van warm
naar koud stroomen tot beide ruimten dezelfde temperatuur bezitten,
(zie § 39).
Met isoleeren, enz. alleen, zouden we er dus niet zijn. Wel tijdelijk,
doch bij een vorstperiode van eenig belang, zouden we ook in de schuur
beneden het vriespunt komen. Echter komt er in de schuur ook voort
durend warmte bij en wel op 2 wijzen:
1.

Het fruit haalt adem en ontwikkelt daarbij zelf warmte. Zoo kunnen
bijv. 1000 kg appelen per 24 uur 200 WE (warmte-eenheden) warmte
ontwikkelen, welke hoeveelheid ook ongeveer noodig is om 2 1 water
van 0° C aan de kook te brengen (zie § 35).

2.

Uit den bodem komt warmte in de bewaarplaats, want de bodem is
warmer. Wanneer we den bodem niet isoleeren is deze stroom van
bodemwarmte het krachtigst.
Zouden we den bodem wel isoleeren, dan komt de bodemwarmte ook
langzamer binnen (zie § 40). Voorloopig kunnen we er hier dit van
zeggen: Wanneer de vloer niet geisoleerd wordt en de schuur in „normale"
uitvoering is opgetrokken (d.w.z.: 2 halve steenen met spouw, plus
een laag isolatie; zie § 47), is de warmte, welke volgens 1 en 2 in de
schuur komt, bij 10° C vorst nog iets meer, dan de warmte, welke
uit de schuur verdwijnt. Dus met andere woorden: bij 10° C vorst
blijft deze schuur nog vorstvrij.
24.

Het principe van het ventilatiesysteem

Wij moeten nu nagaan op welke wijze we het best een krachtige venti
latie van de schuur kunnen krijgen. In de eerste plaats behandelen wij
het meest gevolgde systeem, nl. het Amerikaansche systeem van COPE.
De fruitbewaarplaats is eigenlijk geheel in Amerika ontwikkeld. Daar te
lande is veel practische ervaring opgedaan en heeft men uitgebreide studie
*) Men zegt meestal dat de „koude de schuur binnenkomt". Daar is nu niet veel
tegen, doch het is toch wel goed zich er daarbij van bewust te zijn, dat in werkelijkheid
de warmte de schuur uitgaat.
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van het onderwerp gemaakt. Over gegevens van eigen waarnemingen
beschikken wij hier nauwelijks. Wij moeten ons dus in het volgende geheel
houden aan de Amerikaansehe opgaven, bijv. waar het afmetingen e.d.
betreft.
Bij het Cope-systeem worden in de buitenmuren vlak boven den vloer
luiken aangebracht om lucht in te laten (inlaatopeningen). In het plafond
van de schuur komen voorts één of meer schoorsteen en uit. Een en ander
i s s c h e m a t i s c h v o o r g e s t e l d i n f i g . 1 . D e i n l a a t o p e n i n g e n k u n n e n goed a f 
gesloten worden door middel van geisoleerde luiken. Ook de schoorsteen
openingen kunnen van beneden, door middel van een geisoleerde klep,
of schuif, gesloten worden.
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Fig. 1.

Schema van het ventilatiesysteem volgens Cope.
( Dwars- doorsnede ).
S = schoorsteen
SK = schoorsteenkap.
I = inlaatopening
L
= luiken voor sluiten van inlaatopening en schoorsteen.
Pijlen = richting luchtstroom. (Het is in de schuur warmer dan buiten, resp. + 5° C
en + 1° C.)

Wanneer de lucht buiten kouder is dan die in de schuur, worden inlaatluiken en schoorsteenen open gezet. Warme lucht is lichter dan koude lucht.
De lucht in de schuur stijgt daardoor op in de schoorsteenen en verdwijnt
naar buiten. Door de inlaten beneden stroomt daarvoor koude buitenlucht
naar binnen. De binnenkomende, koude lucht komt in aanraking met het
fruit in de schuur. Ze koelt hierbij het fruit af en wordt daarbij zelf warmer,
stijgt op, verdwijnt door den schoorsteen, enz. Zoo krijgen we dus een door
strooming van de schuur met koude buitenlucht, \<'elke net zoolang zal
duren als de schuurinhoud nog warmer is dan de buitenlucht.
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Zoodra de temperatuur buiten hooger wordt dan die in de schuur,
moeten inlaatopeningen en schoorsteenen potdicht gesloten wordenl Wanneer
dat niet gebeurt, geschiedt er hetgeen in fig. 2 is voorgesteld. De lucht in
de schuur is dan kouder dan de buitenlucht en dus zwaarder. Deze zware
lucht zakt door de openingen beneden weg en er wordt warme lucht door
de schoorsteenen voor in de plaats aangezogen. We krijgen dan dus precies
de omgekeerde luchtstrooming (pijltjes' fig. 2). Het ventilatiesysteem
werkt heel goed, doch werkt goed in beide richtingen! Wanneer dus de
openingen niet op tijd dichtgaan, doch open blijven wanneer het buiten
warmer is dan in de schuur, dan koelen we eerst de schuur goed af en warmen
haar daarna weer goed op. De schuurinhoud zal bij deze handelwijze alle

temperatuurschommelingen van de buitenlucht dus zoo volmaakt mogelijk
volgen, iets dat we nu juist willen vermijden! Wij zien dus, dat de goede
fruitschuur alleen goed is, wanneer ze goed gebruikt wordt en zelfs gevaarlijk
is, wanneer ze slecht wordt bediend! In het laatste geval is elk afgesloten
varkenshok als bewaarplaats beter! Daar slecht bedienen van de ventilatie
veel voorkomt en heelemaal goed bedienen eigenlijk slechts uiterst zeldzaam
voorkomt, kan hier niet genoeg de aandacht op worden gevestigd. Een
ieder moet voor zichzelf nagaan, of het bij hem wel tip-top gebeurt en er
naar streven het steeds beter te doen! Dit vergt echter inzicht, nauwkeurig
heid en moeite.
Yan de besproken, omgekeerde luchtstrooming, heeft men niet alleen
last bij verkeerde bediening, doch ook bij onnauwkeurige afwerking, zelfs
bij kleine fouten in deze. Het is van het grootste belang, dat in de muren
geen reten voorkomen en er met name geen kieren zijn in de gesloten deuren
en inlaatluiken. Een veel voorkomende klacht is, dat het fruit in de bovenste
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kisten onder de schoorsteenen gaat rotten. Dit is bijna steeds het gevolg
van ondichtheden onder in de schuur. Deze hebben ook „uitzakken" van
de koude schuurlucht tot gevolg, natuurlijk niet in zoo sterke mate, als
wanneer alles wijd open staat, doch toch voldoende om een zekeren trek
te krijgen en door de schoorsteenen warme lucht aan te zuigen. Deze warme
lucht komt dan in aanraking met de koude appels onder de schoorsteenen,
waardoor op deze appels vochtneerslag ontstaat (zie § 44) met rot tot
gevolg. Of het „luchtdicht" sluiten van deuren en luiken kan dus niet genoeg
gelet worden! Hiervoor is noodig: soliede afwerking, aanbrengen van tochtband (vilt-, of rubber- of metalen tochtstrips) in de sponningen, en klinken,
welke de deuren en luiken bij het sluiten aandrukken. Een gewone deur
sluiting is niet bruikbaar. Onderin moet dus alles in de fruitschuur a.h.w.
hermetisch sluiten!
Het is wel gewenscht, dat de schoorsteerjkleppen goed afsluiten, doch
hier behoeven toch niet dezelfde eischen gesteld worden als aan de afslui
tingen beneden. Naar boven zal nl. geen koude lucht uitstroomen, want
ze is zwaarder dan warme lucht.
25.

Wat bevordert de ventilatie?

Verschillende zaken, welke noodig zijn voor een vlotte luchtstrooming,
moeten hier even onder de oogen gezien worden.
1.

Hoeveel inlaatopeningt
Volgens de Amerikaansche gegevens moet de totale vrije doorlaat van
de inlaatopeningen een doorsnede hebben van 0,0545 m2 per 1000 kg
fruit. Voor een bewaarplaats van 20 000 kg fruit, dus totaal 1,09 m2
inlaatopening. Deze wordt regelmatig over de buitenwanden verdeeld,
op afstanden van ongeveer 3 m hart op hart. Krijgt men zoo bijv.
8 inlaten, dan krijgt elk een dagdoorsnede van 1,09 : 8 = 0,136 m2.
Men neemt bijv. luiken van 40 X 40 cm dagmaat (0,160 m2 oppervlak).
Men rondt nl. steeds naar boven af: grooter kan nooit kwaad!

2.

Hoeveel schoorsteendoorsnede ?
De totale doorsnede van de schoorsteenen moet de helft van die der
inlaatluiken bedragen: in bovengenoemd voorbeeld dus totaal 1,09 :
2 = 0,545 m2. Het best verdeelt men dit oppervlak in dit geval
over 2 schoorsteenen. Neemt men deze elk 60 x 60 cm inwendig, dan
krijgt men dus ruim het verlangde oppervlak, nl. totaal 0,72 m2. Bij
elk 50 X 50 cm krijgt men iets minder, nl. totaal 0,5 m2. Ook 55 x 55
cm zou dus goed zijn, doch ook hier zij men liever royaal: dit levert
bij bovengenoemde afmetingen toch geen bezwaren op. Over het alge
meen zouden wij de schoorsteenen niet kleiner dan 60 X 60 cm nemen
en de inlaatluiken niet kleiner dan 40 X 40 cm.
De binnenkant van de schoorsteenen moet uit glad, geschaafd hout
bestaan en uitstekende ribben e.d. mogen in den schoorsteen niet voor
komen.

3.

Hoogte van de schoorsteenen
Gemeten vanaf het midden van de inlaatopeningen tot aan het begin
van de uitlaatkap van den schoorsteen, moet de hoogte minstens 6 m
bedragen. Hoe hooger de schoorsteen, des te sterker de trek!
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4.

Schoorsteenkappen moeten vrij staan
De kap van den schoorsteen moet boven de hoogste nok van de schuur
of van vlak bij staande andere gebouwen uitsteken. Van den trek van
een schoorsteen, welke lager ligt dan dergelijke daknokken, is men
nooit zeker.

5.

Glad plafond
De onderkant van den schoorsteen moet eindigen in een glad plafond,
dus zonder balken eronder.
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Fig. 3. Plattegrond van de bewaarplaats.
De plaatsing van de dubbele stapels kisten is aangegeven (kisten hebben 60 X 35 cm
grondvlak).
Verdeeling van de inlaatopeningen (I) en plaats van de schoorsteenen (S).
De schuur heeft een afdak en een portaal (sorteer- en pakruimte).
Maten in cm.

6.

Stapeling van het fruit
Het stapelen van het fruit heeft natuurlijk grooten invloed op de luchtstrooming. Men moet er aan denken, dat de warme lucht tusschen de
kisten gemakkelijk omhoog moet kunnen stijgen! Theoretisch zou men
eiken stapel kisten apart moeten zetten, doch dit heeft het bezwaar,
dat de stapel te wankel wordt. Men kan echter heel goed stapels maken
van telkens 2 kisten met den langen kant tegen elkaar aan. Om elk
zoo'n dubbelen stapel late men dan echter ook aan alle kanten minstens
5 cm ruimte! Ook in verticale richting in den stapel moet tusschen de
kisten eeriige tusschenruimte blijven. Bij den pootjesbak wordt dit
door de pootjes heel mooi bereikt en bij de meeste veilingkisten door
de sleetjes onder de kisten. Ontbreken deze, dan moet men latten
tusschen de kisten aanbrengen.
Men mag den stapel niet direct op den bodemvloer plaatsen, doch moet
hem door middel van balken of klossen, minstens 8 cm van den vloer
afhouden.
Van den muur blijve men 15 cm af. Onder het plafond late men een
ruimte van minstens 40 cm vrij.
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Verder kan men natuurlijk gangpaden maken naar believen. De een
zal meer gangruimte willen hebben dan de ander. Dit doet er niet toe.
In het bovenstaande vindt men echter de minimum-eischen voor de
stapeling! Schematisch vindt men de stapeling nog weergegeven in
fig. 3 wat den plattegrond betreft en in fig. 4 voor de dwarsdoorsnede
van de schuur.

Fig. 4. Stapeling van de kisten op dwars-doorsnede.
Kisten zijn 27,7 cm hoog.
Maten in cm.

26.

De dubbele vloer

Op de schema's in fig. 1 en 2 is de schuur in z'n eenvoudigsten vorm
weergegeven. Veel vindt men een uitvoering met een z.g. loozen- of dubbelen
vloer. Een eind boven den schuurbodem worden dan balken aangebracht
en daarop komt een planken vloer te rusten. Tusschen de vloerplanken
houdt men een afstand open. Op deze planken wordt het fruit gestapeld
en onder het fruit bevindt zich dus een looze-vloerruimte. Op deze ruimte
onder den vloer komen nu de luchtinlaten uit. Men kan dit nog op twee
wijzen uitvoeren.
De eerste mogelijkheid is aangegeven in fig. 5. De ondervloer is hier
dus op het niveau van den beganen grond, terwijl de looze vloer hooger ligt.
De inlaatluiken zitten hier dus gewoon, als in fig. 1 onder in de wanden,
vlak boven den grond.
Fig. 6 geeft de andere mogelijkheid. Men wil nl. vaak liever den vloer,
waarop het fruit wordt gestapeld, op gelijke hoogte met den beganen grond
houden. Dan moet daaronder de looze ruimte dus uitgegraven worden.
Daar de lucht evengoed onder ingebracht moet worden, moet elke lucht
inlaat een koekoek krijgen. In den regel wordt deze door een deksel buiten
en nog een extra luik binnen afgesloten (fig. 6 en 14).
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Fig. 5. Schema van schuur met dubbelen vloer (a).
De vloer ligt hier hooger dan de begane grond. Balken (B) en planken (P)
vormen tezamen den loozen vloer, door welks reten de lucht in de schuur kan komen.

+ 5 'C

H'C \ t

î

t

t

f

î

î /

H'C

/ / BES. GPOWD

j~ • "T

£
/\

1'//* iï/jw

î

f" - -f- -

u
m?

»/////ümMM

Fig. 6. Schema van schuur met dubbelen vloer (6).
De dubbele vloer ligt hier op begane-grond-niveau; de ruimte daaronder is dus
uitgegraven.
Koekoeken (K) voor de luchtinlaten. Luchtinlaten door dubbel luik af te sluiten.
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Wat de hoogte van de ruimte onder den loozen vloer betreft, deze
hangt natuurlijk af van de afmetingen van de inlaatopeningen, welke er
op uit moeten komen. Als minimum moet men 40 cm onder de balken
aanhouden.
De reten tusschen de planken make men 4 cm breed, bij een plankbreedte
van ± 10 cm.
Wat is nu beter, de uitvoering met of zonder dubbelen vloer? Men
heeft wel het idee, dat met een dubbelen vloer de binnenstroomende lucht
meer gelijkelijk onder den geheelen schuurinhoud komt en er dus ook
gelijkmatiger en gemakkelijker doorheen zal strijken.
Een koekoek is op zich zelf geen bevordering voor de luchtcirculatie,
men dwingt hierbij de lucht in elk geval een längeren weg, met een paar
bochten af te leggen. Het beste voor een krachtige doorstrooming zou dus
de uitvoering met verhoogden loozen vloer zijn. Overigens is aan genoemd
bezwaar tegemoet te komen door den koekoek ruim genoeg te maken.
Sommigen hebben tegen de inlaten gewoon opzij het bezwaar, dat de
binnenkomende lucht direct tegen het fruit van de vóór de opening geplaatste
kisten komt. Zoo noodig is echter dit bezwaar op te heffen door de buiten
kanten van de bedoelde kisten af te zetten met pakpapier.
Uit het resultaat van vele waarnemingen in Amerika, moest men de
conclusie trekken, dat het er voor het resultaat (goede doorstrooming,
vlugge afkoeling, enz.) practisch niet toe deed, welk systeem werd gevolgd,
mits van elk systeem op zichzelf de uitvoering slechts goed was. En ook:
mits elk systeem goed bediend werd en bijv. ook de stapeling goed in orde
was. Wat dit laatste betreft kan men zonder dubbelen vloer o. i. meer
kwaad doen, dan met een dubbelen vloer. Wanneer iemand een schuur
heeft voor 25 000 kg fruit en hij er bij gelegenheid 30 000 kg in tracht te
„persen", (zoo iets komt niet zoo zeldzaam voor) gaat dit natuurlijk ten
koste van de ruimte tusschen de stapels. In het ergste geval krijgt men
ongeveer één blok kisten. Hierdoor wordt natuurlijk de luchtcirculatie
gestoord en dit zal o. i. nog het ergst geschieden zonder dubbelen vloer.
Wanneer men de schuur goed vult, telt dit bezwaar dus niet.
De uitvoering zonder dubbelen vloer is natuurlijk goedkooper. Volgens
de Amerikaansche ervaring kan men haar dus ook gerust toepassen. Wat
wij er uit ons eigen land van vernomen hebben, is nog wat tegenstrijdig.
Er zijn opgaven, volgens welke het zonder dubbelen vloer heel goed gaat,
volgens enkele mededeelingen zou een dubbele vloer beter werken. Wij moeten
een en ander nog trachten nauwkeurig na te gaan, kunnen tot zoolang
op grond van persoonlijke ervaring dus nóch in de eene,.nóch in de andere
richting ons zeer positief uitlaten en moeten verwijzen naar de Amerikaan
sche ervaringen.
Wanneer men den ondervloer van cement maakt en dezen moet
bevochtigen, om de vochtigheid in de bewaarruimte op peil te houden
(zie § 46), is de dubbele vloer hiervoor natuurlijk iets gemakkelijker.
27.

Verdeeling van luchtinlaten en sehoorsteenen. Ligging. Wijziging
onder afwijkende omstandigheden

In fig. 3 is de plattegrond aangegeven van een vrijstaande schuur,
zooals deze bij nieuwbouw gemaakt kan worden. Er is een portaal tegen
aan gebouwd, bedoeld als pak- en sorteerruimte en een afdak om er het
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fruit den eersten nacht onder te doen afkoelen. Het best plaatst men het
gebouwtje in de richting N—Z, waarbij tegen den N-kant het afdak en
tegen den Z-kant het portaal komt. Dit kan eventueel ook omgedraaid
worden.
De plattegrond geeft nu aan, hoe de inlaatopeningen verdeeld zijn
over de buitenmuren. Ook onder het afdak kan nog een inlaat komen. Geheel
in eiken hoek, is het steeds goed een inlaat te hebben. Verder worden deze
gelijkmatig over de muurvlakte verdeeld. Als maximum afstand, hart
op hart van de inlaten, houde men 3 m aan.
De plaatsing van de schoorsteenen spreekt in dit geval ook vanzelf.

Fig. 7. Bewaarplaats ingebouwd in ander gebouw; plattegrond.
Plaats van inlaatopeningen (I) en schoorsteenen (S).

Voor de luchtcirculatie en voor de verdeeling van de luchtinlaten, is
de geschetste vorm wel het gunstigst, nl. langwerpig en niet breed. De
lucht behoeft overal slechts een korten afstand te doorstroomen van den
inlaat, via het midden van de schuur, naar den schoorsteen. Men heeft
voorts een groote muurlengte om de inlaten over te verdeelen, zoodat
deze per stuk niet zoo groot behoeven te worden. Hoe breeder de schuur
wordt, des te kleiner wordt naar verhouding de beschikbare muurlengte
en des te grooter worden per stuk de inlaten.
Er kunnen zich ook situaties voordoen, waarbij de plattegrond geheel
anders wordt, vooral wanneer men bestaande ruimten tot bewaarschuur
inricht. Als voorbeeld geven we den plattegrond in fig. 7. Hier is de
bewaarruimte een vertrek van een grooter gebouw en heeft ze slechts
één buitenmuur. Het spreekt vanzelf, dat de inlaten groot zullen worden,
daar de totale oppervlakte nu in dat ééne muurvlak ondergebracht moet
worden. Verder ziet men, dat de schoorsteenen zoodanig geplaatst zijn,
dat de luchttrek zooveel mogelijk door den geheelen schuurinhoud heen
plaats vindt. Waren hier de schoorsteenen in het middengedeelte van het
plafond geplaatst, zooals in fig. 3, dan zou het achterste gedeelte van de
ruimte, tegen den binnenmuur, wat buiten den trek gelegen hebben. Men
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moet er dus zooveel mogelijk voor zorgen, dat de lucht, op weg van inlaten
naar schoorsteenen, de geheele ruimte door trekt. Hieruit volgt vanzelf
wel de oplossing voor verschillende situaties.
28.

Aanvulling op het Cope-systeem

Als bezwaar tegen het Cope-systeem voert men in Amerika wel aan,
dat de koude lucht alleen van beneden in de schuur komt. De stapel fruit
wordt zoodoende van beneden af afgekoeld en blijft boven warmer (zie
ook § 30). Om dit bezwaar te ondervangen, geven velen er de voorkeur aan

Fig. 8.

Schema van schuur volgens Cope, doch met extra inlaatopeningen bovenin.

ook inlaatopeningen aan te brengen, welke uitkomen op de ruimte boven
het fruit. Fig. 8 geeft hiervan weer een schema. Vooral, indien er eenige
wind is, komt dan ook van boven koude lucht in de schuur en wordt de
inhoud gelijkmatiger afgekoeld.
Deze combinatie van onder- en boven-inlaten is technisch inderdaad
goed. De bediening wordt er echter niet gemakkelijker op. Men heeft toch
steeds een vrij groot aantal luiken te bedienen en dit aantal wordt ongeveer
verdubbeld, wanneer men ook boven inlaten aanbrengt. Bovendien zijn
de inlaten boven moeilijk te bereiken. Wanneer deze extra moeilijkheden
tot gevolg kunnen hebben, dat de geheele bediening in de war loopt, late
men de inlaten boven liever weg! Heeft men de moeite er werkelijk voor
over, dan bereikt men er inderdaad een verbetering mede!
29.

Andere ventilatiesystemen

In fig. 9 is een voorstelling gegeven van een wijziging, waarbij elke
inlaat op een schoorsteen (IS) uitkomt, welke boven eindigt, tenminste op
gelijke hoogte als het plafond van de bewaarruimte. De buitenlucht gaat
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dus eerst door dezen „inlaatschoorsteen" naar beneden en komt daar dan
door den inlaat binnen.
De bedoeling hiervan is, om het bezwaar te ontgaan van den „omge
keerden luchttrek" (zie § 24). Indien men bij deze schuur nl. de inlaten
open zou laten, wanneer het buiten warmer is, kan er niet veel gebeuren.
De lucht in de schuijr is kouder — en dus zwaarder — dan de buiten
lucht, doch ze kan niet wegzakken, daar er beneden openingen zijn. De
schuur blijft dus gevuld met de koudere lucht.
Men kan dit systeem zoo uitvoeren, dat een breede spouw in de buiten
muren de rol van de schoorsteenen IS vervult. Deze spouw krijgt dan dus
inlaten in den binnenmuur beneden en in den buitenmuur boven.

Fig. 10 geeft een andere uitvoering, welke hetzelfde beoogt. Deze uit
voering is geïnspireerd op een oude ervaring, dat de beste bewaarplaatsen
voor winterfruit die zijn, waarin men „door het dak heen de sterren kon
zien". Hier kan inderdaad iets inzitten. Wanneer het dak wel waterdicht
is, doch overigens erg „lek" ten opzichte van lucht, dan zal de koude buiten
lucht overal door het dak binnenkomen. Door haar zwaarte zakt ze naar
beneden. De warme schuurlucht stijgt op en ontwijkt ook weer door openingen
in het dak. En zoodra de buitenlucht warmer wordt dan de schuurlucht,
houdt deze beweging op. In de schuur bevindt zich dan weer koude, zware
lucht, die niet weg kan. In fig. 10 is getracht dit beginsel in technisch ver
beterden vorm te geven. Het „lekke dak" kan men nooit afsluiten. Wij
houden dus wel een dak, waar de buitenlucht vrij onderdoor kan spelen.
De bewaarplaats wordt echter door middel van een geisoleerd plafond
van deze dakruimte afgesloten. We brengen verder schoorsteenen aan om
den trek van de warmere schuurlucht te bevorderen en maken over de
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geheele lengte van het plafond, langs de kanten, een inlaatsleuf voor de koude
lucht. Deze moet door meerdere, naast elkaar passende luiken afgesloten
kunnen worden. •
Op deze wijze heeft men het systeem van het „lekke dak", doch men
kan alles afsluiten en de luchtstrooming is in wat meer geregelde banen
geleid.
Wij hebben gemeend deze andere mogelijkheden even te moeten aan
geven. Aanraden kunnen wij ze echter niet, eenvoudig wegens gebrek aan
ervaring. Van het Cope-systeem kennen we de nadeelen, doch we weten
ook eenigermate wat we er overigens aan hebben. Van de afwijkende systemen
weten wij dat niet zoo goed.

\ ^
Fig. 10.

J

Systeem, waarbij de koude lucht boven inkomt. Geventileerde dakruimte.

Ze hebben het voordeel, dat ze „automatisch" werken. Laten we de
ventilatie open staan, dan begint de schuur nl. direct te koelen, wanneer
het buiten kouder wordt en de ventilatie stopt, zoodra het buiten warmer
wordt. Men behoeft dus niet zoo angstvallig te zijn in het op tijd sluiten
van luiken en doordat men wat royaler kan zijn met openzetten, heeft
men ook meer kans van elk oogenblik te profiteeren, dat de buitentempe
ratuur lager is.
Dit mag er echter niet toe leiden, dat men de zaak altijd maar open
laat. Want indien het buiten véél warmer wordt, ontstaan er andere nadeelen
van de ruime verbinding tusschen binnen- en buitenlucht, vooral wanneer
het buiten ook vochtig is. Het kan dan binnen te vochtig worden (zie § 44).
De luiken moeten dus wel degelijk geregeld gesloten worden; men heeft
in dezen echter wat meer speling.
Het binnenkomen van de koude lucht bovenin — in het tweede geval —
.heeft mogelijk ook het voordeel, dat de afkoeling van boven naar beneden
gelijkmatiger is.
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Een en ander is echter niet op behoorlijke schaal in de practijk beproefd.
Het is b.v. de vraag, of de ventilatie wel even krachtig te krijgen zal zijn
als bij het Cope-systeem. Beide afwijkende systemen komen een enkelo
maal voor. Goed onderling vergeleken zijn de systemen echter niet. Wij
willen er hier op wijzen, dat zoo'n vergelijking zeer nuttig zou zijn! Waar de
afwijkende systemen bij nieuw-bouw mogelijk iets duurder zullen uit
vallen dan het normale systeem, is het zonder nadere ervaring dus niet
verantwoord ze te adviseeren.
30.

Hoe hoog mag men stapelen?

Vaak wordt de vraag gesteld hoe hoog men het fruit in de bewaarschuur
stapelen mag. Meestal richt men de zaak — uit practische overwegingen —
in op een stapeling van 7 kisten hoog. Hiermede zijn dan bedoeld: kisten
à 25 kg, welke omstreeks 30 cm hoog zijn.
Men zou kunnen denken, dat de stapel best hooger kan zijn, mits het
ventilatie-systeem er maar op berekend is. Hoe hooger de stapel wordt,
des te meer fruit is er natuurlijk per schuuroppervlak te koelen. Maakt
men daarvoor de ventilatie-openingen maar grooter, dan moet het bezwaar
zijn opgeheven.
Wij hebben hier de meeste ervaring met stapelingen van niet meer dan
7 kisten hoog. Er zijn ons echter enkele ervaringen medegedeeld, volgens
welke, bij hooger stapelen, het fruit in de bovenste kisten (nl. boven de
zevende) zich inderdaad minder goed had gehouden, nl. meer last van rot
had gekregen.
Bij 7-hoog stapelen wordt de hoogte van vloer tot plafond ongeveer
2,50 m. In Amerika is een heel normale hoogte b.v. 3,40 m en in de betreffende
literatuur wordt over de toelaatbare stapelhoogte verder niet gesproken.
Dit zou dus doen vermoeden, dat in genoemde gevallen de fout in een
onvoldoend ventilatie-systeem geschuild kan hebben.
Aan den anderen kant wijst echter het verbeteren van het Copesysteem — door ook inlaatluiken boven aan te brengen (§ 28) — er op,
dat men toch ook in Amerika minder prettige ervaringen met de bovenste
lagen fruit kan hebben gehad.
Voorloopig zouden we dus zeggen: stapel veiligheidshalve niet hooger
dan 7 kisten, óf 2,10 m, of ... breng bij hooger stapelen ook luchtinlaten
boven aan. Hiermede zullen de genoemde bezwaren waarschijnlijk wel
zijn verholpen.
31.

De toepassing van ventilatoren

Niet in alle gevallen kan men met behulp van de in de vorige paragrafen
beschreven ventilatiesystemen werken. Er zijn gevallen, waarin de situatie
van de bewaarplaats zoodanig is, dat het werken met luchtinlaten en
ventilatieschoorsteenen zooals hiervoor aangegeven, bezwaren oplevert.
Wanneer men een fruitbewaarplaats naar verkiezing kan bepalen, kan
men met het z. g. „natuurlijke ventilatiesysteem" altijd wel slagen. Bouwt
men echter een bewaarplaats in een bestaande schuur en kan men niet
aan alle zijden lucht toevoeren, of wanneer de afstand tusschen luchtinlaat
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en luchtafvoer te groot wordt, dan kan het wenschelijk zijn, den natuur
lijken trek door een geforceerden trek te vervangen. In dat geval kan men
gebruik maken van electrisch gedreven ventilatoren en zijn ook bijv.
geheel ingebouwde bewaarplaatsen, bewaarplaatsen met onvoldoenden
schoorsteentrek als gevolg van een niet vrije omgeving en vertrekken
met bijzonder groote afmetingen, toch tot behoorlijke bewaarplaatsen in
te richten.
Voordeel van het gebruik van deze ventilatoren is, dat men in de hand
heeft hoeveel lucht men door de bewaarplaats wil zuigen. Men hangt dan
dus niet meer af van den schoorsteentrek, welke een gevolg is van het
temperatuurverschil tusschen binnen- en buitenlucht al of niet versterkt
door de zuigkracht van den wind.
Het aanbrengen van deze ventilatoren en de keuze van hun capaciteit,
evenals de plaatsing en verdeeling der luchtkanalen, zijn voorloopig nog
geen dingen, welke men wel op eigen gelegenheid kan uitvoeren, daar men
anders mogelijk voor teleurstellingen zal komen te staan. Wil men echter
tot een dergelijk ventilatiesysteem overgaan, dan zal men goed doen
hiertoe de hulp van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst in te roepen, welke
gaarne zijn medewerking zal verleenen.
32.

Het schoonhouden en ontsmetten van de bewaarplaats

In een bewaarplaats dient men te streven naar netheid en reinheid.
Een bewaarplaats mag geen bron van infectie zijn voor het fruit, dat men
er tracht te bewaren. In den boomgaard tracht men het fruit ziektenvrij
te houden en dit streven dient men tijdens het bewaren voort te zetten.
In de bewaarplaats staat eiken winter een groote hoeveelheid fruit
onder soms zeer vochtige omstandigheden bijeen. In en op de kisten be
vinden zich talrijke schimmelsporen, evenals op het binnenkomende fruit.
Deze sporen kunnen tot ontwikkeling komen en het fruit aantasten. Van
het fruit en de kisten gaan sporen over op het houtwerk van de bewaar
plaats en trachten hierop tot ontwikkeling te komen. Nu is het best mogelijk,
dat de fruit aantastende schimmels zich niet op houtwerk, enz. ontwikkelen,
maar de mogelijkheid van ophooping van fruitaantastende schimmels in
de bewaarschuur blijft toch bestaan en deze kunnen op hun beurt weer
het fruit van een volgend seizoen aantasten. Het is dus zaak de infectie
mogelijkheid vanuit de bewaarplaats te voorkomen.
Het hout, riet of stroo in de bewaarplaats, kan worden aangetast en
tot rotting overgaan, ook als gevolg van de soms zeer hooge luchtvochtigheid
(zie § 47).
Het verdient daarom aanbeveling de schuur minstens eenmaal per jaar
schimmelvrij te maken, waarbij de volgende werkwijze kan worden aan
bevolen:
1.

de vloer wordt afgenomen met warm sodawater;

2.

de ruimte wordt ontsmet met een gasvormig desinfectiemiddel. Voor
dit doel achten wij formaldehyd-damp het meest aan te bevelen.

De behandeling met formaldehyddamp gaat als volgt: alle in de ruimte
aanwezige openingen moeten goed gesloten worden en zoo noodig met
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papier beplakt worden. Nadat de formaldehyd-ontwikkeling in gang gezet
is, verlaat men het vertrek, sluit ook de deur goed en laat het vertrek
24 uur gesloten. Daarna kan gelucht worden.
De hoeveelheid formaldehyd-damp bedraagt 3 gram per m3 ruimteinhoud.
Men kan deze als volgt verkrijgen:
1.

Men kan gebruik maken van „Formadol" briquetten. Deze plaatst
men op een onbrandbare onderlaag. Men neemt hiertoe 1 briquet op
elke 10 m3 ruimte-inhoud. De kosten komen bij deze methode op zt
5 cts. per m3 ruimte. Deze methode komt in aanmerking voor het
ontsmetten van kleinere ruimten. Ze is duurder dan de volgende
werkwijze, doch heeft het voordeel, dat ze eenvoudig is.

2.

Bij deze methode maakt men gebruik van z.g. paraformaldehydpastilles. Elke pastille bevat 1 gram paraformaldehyd en ontwikkelt
ook 1 gram formaldehyddamp. Men heeft dus 3 pastilles per m3 ruimte
noodig. De kosten aan materiaal komen daarbij op ± 0>9 cts. per m3.
Deze pastilles moeten verdampt worden en mogen niet te sterk
worden verhit, aangezien ze dan verbranden, waardoor men geen
effect bereikt.

Voor dit verdampen is een speciale spirituslamp in den handel, waarbij
men aantal pastilles en hoeveelheid spiritus afmeet, waarna men de lamp
aansteekt en deze aan zijn lot kan overlaten.
Beschikt men over electriciteit,
dan kan men met een zelf gecon
strueerd oventje prettiger werken.
Hierin kan men gebruik maken van
een electrisch straalkacheltje, bijv.
met 2 elementen van 500 Watt.
De straalkachel laat men op korte
klosjes rusten, zoodat de elementen
naar boven gericht zijn en zich op
gelijke hoogte boven den vloer be
vinden. Om het kacheltje maakt
men een huls van eterniet, en op
deze huls komt een dekplaat, in
het midden waarvan zich een ronde
Fig. 11.
opening bevindt, waarin een of
andere pan past. Deze pan moet
in de huls wegzakken en alleen de rand moet er boven uit steken. De
bodem van de pan moet 15 à 20 cm van de gloeielementen verwijderd
zijn (zie fig. 11).
Ten einde onnoodig branden van de kachel te voorkomen, zal men het
beste van tevoren even kunnen bepalen, hoelang de kachel moet branden
om alle formaldehyd te doen verdampen. Dit kan men het beste buiten
onder een beschut gelegen afdak doen. Dit kost één keer een partij pastilles,
doch dan weet men het voor altijd. Een weinig grauw poeder houdt men
meestal over, hetgeen er niets toe doet.
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Nooit een gesloten ruimte betreden, die ontsmet wordt, zonder gasmaker.
Formaldehyd-damp werkt prikkelend op de slijmvliezen van oogen en adem
halingsorganen. Het gasmasker moet ook een speciaal patroon voor formaldehyd bevatten.
De electrische stroom van de kachel zal men dus ook buiten de bewaar
plaats moeten kunnen uitschakelen.
Tijdens het ontsmetten zal de temperatuur liefst niet lager dan 10° C
moeten zijn, terwijl tevens gezorgd moet worden, voor een hooge lucht
vochtigheid.
Wij wijzen er hierbij op om emballage, waarin het fruit bewaard wordt,
mede te ontsmetten, hetgeen zeer aan te bevelen is.
Uitvoeriger beschrijving van een en ander is aangegeven in Vlugschrift
n°. 1, op aanvrage verkrijgbaar bij den Rijkstuinbouwconsulent belast
met koelaangelegenheden.

33.

Enkele foto's betreffende de bewaarplaats

In de vorige paragrafen is het principe van de bewaring en van de
bewaarplaats behandeld. In de volgende paragrafen zullen enkele onder
werpen nog wat nader behandeld worden. Een „repetitie" geeft de op
één na laatste paragraaf (47), waarin een uitgewerkt voorbeeld van een
bewaarplaats is gegeven, met teekeningen, terwijl de laatste paragraaf

Fig. 12.

Bewaarplaats met dubbelen vloer.

Deze schuur heeft een dubbelen vloer met uitgegraven looze ruimte. Koekoeks
voor de luchtinlaten.
Aan het linker-einde is een pak- en sorteerruimte afgeschoten. In den zijmuur
twee doorgeefluiken.
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globaal iets omtrent verschillende kosten mededeelt. Deze „tusschenparagraaf" doet niets dan enkele foto's omtrent de bewaarplaats geven,
welke mogelijk van een en ander een duidelijker beeld kunnen verschaffen.

Fig. 13. Interieur van de schuur van fig. 12.
Men ziet den planken vloer met reten, waarop het fruit gestapeld staat.
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Fig. 14.
Koekoek van schuur van fig. 12.
De koekoek heeft een dubbele
afsluiting, door middel van een
„deksel" en een binnenluik. Op de
foto is het deksel geopend en het
binnenluik gesloten.

Fig. 15.
Koekoek van schuur van fig. 12.
Op deze foto zijn deksel en binnen
luik beide open.

Fig. 16. Bewaarplaats van den heer C. J. de Jong te St. Nicolaasga.
Deze schuur is gedeeltelijk in den grond uitgegraven, doch bezit geen
dubbelen vloer. Koekoeks voor luchtinlaten. Aan het linkereinde een paken sorteerruimte.
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Fig. 17. Interieur van de schuur van fig. 16.
Men gaat met een trapje naar beneden, in de bewaarruimte. Let op de
plaatsing van den luchttoevoer in den uitersten hoek rechts.

Fig. 18.

Interieur van de schuur van fig. 19.
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Fig. 19.

Fruitbewaarplaats van den heer J. H. Abma
te Wommels.
Bewaarplaats geheel boven den grond. Luchttoevoeren
eveneens boven den grond.

34.

Warmte. Thermometer

Door middel van ons gevoel stellen we vast, dat het eene voorwerp
warmer is dan het andere. We zeggen ook, dat van een warmer lichaam
de temperatuur honger is, dan van het koudere. Nauwkeuriger meten we
de temperatuur door middel van een thermometer. De eenvoudigste vorm
hiervan is wel de kwikthermometer. Deze bestaat in principe uit een glazen
reservoir, hetwelk gevuld is met kwik (of alcohol, e. d.) en welk reservoir
uitloopt in een fijn buisje (zie fig. 20). Het kwik bevindt zich nog een eindweegs in dit buisje. Wordt het kwik in het reservoir nu warmer, dan zet het
uit en stijgt hooger op in het buisje; bij kouder worden krimpt het kwik
weer in en zakt de kolom kwik in de buis. De hoogte van deze kwikkolom
is dus een maatstaf voor de temperatuur: we behoeven alleen nog maar
een schaalverdeeling aan te brengen, waarop we de hoogte van de kwik
kolom kunnen aflezen.
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Wanneer we het kwikreservoir in smeltend ijs zetten, leert de ervaring,
dat de kwikkolom steeds op hetzelfde punt staat. Dit punt is het vriespunt;
het is nl. ook de temperatuur, waarbij water bevriest. Celsius plaatste bij dit
punt van de schaal het cijfer O (O-punt van de schaal).
Wanneer de thermometer in kokend water wordt gezet, komt
de kwikkolom ook steeds op dezelfde hoogte te staan. Bij dit
punt (kookpunt) plaatste Celsius het getal 100 en den afstand van
0—tot 100-punt deelde hij in in 100 graden (graden Celsius, of °C).
Het best doen we steeds met deze Celsius-schaal te werken!
In huiselijk gebruik werkt men nog veel met de
schaal van Fahrenheit. Bij het nulpunt van Celsius
r
staat op de schaal van Fahrenheit 32 en 100° C komt
overeen met 212° F. Eén Fahrenheit-graad komt dus 9° —30
overeen met 5/9 Celsius-graad. Op veel thermometers
komen de beide schalen voor, zoodat men ze on
middellijk met elkaar kan vergelijken. Voor ditzelfde ®°'
ZS
doel zijn in fig. 21 de 2 schalen naast elkaar afgedrukt.
Temperaturen beneden het vriespunt of 0-punt—
duiden we aan met het min-teeken (—). Zoo beteeke- ƒ0—=
-20
nen dus —1° C en —10° C resp.: een temperatuur van
1 en 10° C beneden het vriespunt. In het dagelijksch
gebruik zeggen we ook wel: 1 en 10 graden vorst.
/S
Een bewaarplaats is o.i. niet goed te bedienen
zonder hulp van minstens twee goede thermometers,
1 voor buiten en 1 voor binnen.
-/O
Het duurt natuurlijk altijd even vóórdat het
reservoir met kwik de temperatuur van de omgeving
heeft aangenomen. Dit is de traagheid van den
thermometer, waardoor de temperatuur, welke de </o—~
™
thermometer aangeeft iets „achteraan komt" bij
Fig. 20.
j _
Werkelijke temperatuur. Hoe vlugger de tbermometer de temperatuur volgt, hoe minder traag hij dus j0
is, des te beter. En hoe minder massa de thermometer bezit,
des te vlugger is hij. We hebben eigenlijk niets anders noodig
-~S
dan reservoir met buis en schaalverdeeling. Hoe minder er ^
verder aan den thermometer zit, des te beter: er tegen aan
gemonteerde plankjes, enz., maken het instrument maar
~/o
trager! Een gewone, buisvormige, glazen thermometer is dus
het beste. Een bezwaar hiervan is het gemakkelijke breken.
Daartoe kan echter om den thermometer heen en een eindje
Fig. 21.
er van verwijderd, een spiraalvormig, of anders gevormde
„kooi" van gegalvaniseerd ijzerdraad gemaakt worden (geen
massieve koperen huls!). Veel personen kunnen zoo'n bescherming heel handig
zelf maken.
Verder moet men den thermometer vrij ophangen. Vooral buiten: in de
schaduw, doch zoo weinig mogelijk onder invloed van een muur, welke
warmte uit kan stralen.
De thermometer moet natuurlijk goed geijkt zijn. De schaal moet een
ruime verdeeling hebben, zoodat hij gemakkelijk af te lezen is en men moet
o.i. bij koop eischen, dat de aanwijzing van het sehaalgedeelte van —5° C
~

c
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tot +20° C nergens een grooter fout mag hebben dan 0,2° C! Het is heel ge
makkelijk, wanneer de schaal verdeeld is in vijfde- of tiende graden Celsius.
Voor zoo'n goeden thermometer betaalt men wat meer, doch elk bedrag aan
een prul besteed is weggegooid.
Bij het aflezen van een thermometer worden vaak fouten gemaakt.
Het aflezen moet vlug geschieden, waarbij men zoo ver mogelijk van het
instrument af blijft en vooral vermijdt er tegen aan te ademen. Komt men
er vlak bij, blaast men er tegen en duurt een en ander wat lang, dan zal
juist een goede thermometer direct te hoog aanwijzen.
Indien men den thermometer even moet vastpakken om ze in den goeden
stand te houden, vatte men ze voorzichtig aan het boveneinde beet en neme
men vooral niet het kwikreservoir in de volle vuist! Hoe vanzelfsprekend dit
ook lijkt, men ziet zelfs tegen dezen laatsten regel vaak personen zondigen,
van wien men het allerminst zou verwachten!
35.

Hoeveelheid warmte. Soortelijke warmte. Het afkoelen van appelen

Om 10 liter water aan de kook te brengen, heeft men meer warmte noodig,
dan om met 1 liter hetzelfde te doen en wel: 10 maal zooveel. Om de „hoe
veelheid warmte" uit te kunnen drukken, moet men een eenheid hebben.
Daarvoor neemt men de hoeveelheid warmte, welke noodig is om 1 kg water
(gelijk aan 1 liter water!) 1° C in temperatuur te doen stijgen en men noemt
deze hoeveelheid warmte een kilogram-Calorie (kcal) of een warmte-eenheid
(WE). Daar wij de laatste uitdrukking het gemakkelijkst vinden, gebruiken
wij deze in het vervolg.
Om 1 1 water van 10°C op 20°C te verwarmen, zijn dus 10 WE noodig.
Om 10 1 water van 10°C op 11°C te verwarmen, zijn ook 10 WE noodig.
En om 10 1 water van 10°C op 20°C te verwarmen, zijn 100 WE noodig.
(per graad C verwarming en -per 1 1 WE).
Om bijv. 1 kg appelen 1°C warmer te maken, heeft men niet 1 WE noodig,
doch 0,92 WE. We zeggen, dat de soortelijke warmte (sw) van appelen 0,92 is.
De sw van water bedraagt dus 1.
Zoo is de sw van hout gemiddeld 0,60 (dit hangt nog van de soort van
hout en van het vochtgehalte ervan af). Om 1 kg van dit hout 1°C te ver
warmen, is dus 0,60 WE noodig.
Om 1 kg lucht 1°C te verwarmen is 0,2375 WE noodig: de sw van lucht
is dus 0,2375 1).
1 m3 lucht weegt 1,3 kg. Om 1 m 3 lucht 1°C te verwarmen is dus 1,3 X
0,2375 WE noodig, of rond 0,31 WE.
Wanneer een liter water 1°C afkoelt, komt er omgekeerd 1 WE warmte
uit dat water vrij. Deze warmte komt weer beschikbaar, om iets anders in
de omgeving van het water warmer te maken.
Nemen we het voorbeeld van de appelen, welke in de schuur door koude
buitenlucht worden afgekoeld. Stel, dat de appelen met een temperatuur
van -fl5°C in de schuur worden gebracht. In de schuur koelt de koude
luchtstroom ze op den duur af tot -f 5°C. De appelen worden in totaal dus
10°C afgekoeld. Hoe geschiedt dit ? De koude lucht strijkt langs de appels.
De warmte gaat uit de appelen over in de lucht. Dezelfde hoeveelheid
1)
Dit geldt voor droge lucht. Naarmate de lucht meer waterdamp bevat, wordt
de sw iets grooter.
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warmte, die de appelen verliezen, komt in de lucht terecht. Elk kg appelen
heeft, wanneer het van 15°C op5°C is afgekoeld, in totaal aan de lucht af
gegeven: 10 X 0,92 WE of 9,2 WE.
Stel, dat de lucht, welke langs de appelen stroomt, zelf steeds 2°C in
temperatuur stijgt door het opnemen van warmte uit de appels. Elke m3
lucht heeft dan aan warmte opgenomen: 2 x 0,31 WE = 0,62 WE. Voor de
9,2 WE, noodig om 1 kg appels geheel af te koelen, zou dan noodig geweest
zijn: 9,2 : 0,62 of rond 15 m3 lucht.
Wil de lucht door aanraking met de appelen 2°C in temperatuur kunnen
stijgen, dan moet ze tevoren ook minstens 2°G kouder zijn geweest dan de
appelen. Appels en lucht kunnen niet langer warmte uitwisselen, dan tot
ze beide dezelfde temperatuur hebben gekregen. En stel, dat bijv. de appelen
10°C warm zijn en de lucht 8°C, dan is het de vraag, of de lucht, na door de
appelen gestreken te zijn, heelemaal dezelfde temperatuur gekregen heeft
als de appelen. Voor het warmte afgeven en — opnemen is een zekere tijd
noodig en er is dus alle kans, dat de lucht bijv. slechts 1,5°C, of misschien
slechts 1°C verwarmd wordt en dan door de appelen heen is. Ze heeft dan
dus slechts gelegenheid gehad om op haar weg resp. 1,5 x 0,31 en 1 x 0,31
WE aan warmte uit de appelen in zich op te nemen.
We zien dus: wanneer de lucht 2°C kouder dan de appelen de schuur
binnenkomt, kan ze per m3 ten hoogste 2 X 0,31, of 0,62 WE uit de appelen
opnemen, nl. wanneer de lucht op haar weg door het fruit heen volledig
dezelfde temperatuur krijgt als het fruit. Wordt de lucht wat minder goed
gebruikt, dan neemt elke m3 minder warmte op.
Wanneer de lucht bij binnenkomst van de schuur slechts 1°C kouder
was dan de appelen, kan elke m3 in het gunstigste geval ook slechts 1 x 0,31
WE uit de appelen overnemen en wegvoeren. Enzoovoorts.
Behalve uit de appelen, moet warmte uit het hout van de kisten weg
gevoerd worden. Bovendien warmte uit muren, houtwerk, enz. van de
bewaarplaats zelf. Tenslotte nog de warmte, welke van buiten weer in de
schuur binnenkomt, wat natuurlijk alleen plaats vindt gedurende den tijd,
dat het buiten warmer is dan binnen.
Wij behandelen een en ander, om er een idee van te geven, hoeveel lucht
er voor de afkoeling noodig is, zoodat men'begrijpt hoe het op het ventilatie
systeem aankomt!
Laten we tot slot becijferen hoeveel lucht er noodig is om 10 000 kg
appelen in kisten af te koelen van 10°C op 5°C, wanneer we daarbij aan
nemen, dat de lucht bij het doorstrijken van den schuurinhoud 1,5°C warmer
wordt. De warmte uit het gebouw zelf, die toch ook weg moet, is hierbij dus
niet eens meegerekend!
Becijfering :
Bij het afkoelen van 10 000 kg appelen van 10 op 5°C (dus
5°C afkoelen); geven de appelen af:
46 000 WE
10 000 X 5 X 0,92 WE, dus
De 10 000 kg appelen zitten in 400 kisten. Elke kist weegt
i 5 kg, dit maakt dus in totaal 2000 kg hout. Dit wordt
ook 5°C afgekoeld, en geeft dus aan warmte af:
2000 X 5 x 0,60 WE, dus
6 000 WE
Tezamen

52 000 WE
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Elke m3 lucht neemt van deze warmte op (daar ze 1,5°C in
temperatuur stijgt):
1,5 x 0,31 WE, dus
Om de 52 000 WE weg te voeren, zijn dus noodig:
5 2 0 0 0 : 0 , 4 6 5 , of r o n d

0,465 WE

112 000 m3 lucht.

Deze luchtverplaatsing (en nog meer dus) moet plaats vinden gedurende
den tijd, dat het buiten kouder is dan in de schuur.
36.

Verplaatsing van warmte

Wanneer we een groote pan met 5 liter water hebben van 10° C en
we zetten daarin een kleinere pan met 1 liter water, ook van 10° C, dan
gebeurt er niets. Men zal nl. nooit het wonder zien gebeuren, dat bijv.
het water in de groote pan 2° C kouder wordt en dat de warmte, welke
daarbij dus uit de 5 liter water vrij komt, zich in het water in de kleine pan
begeeft en dit 10° C warmer maakt. Na dit wonder zou dus het water in
de groote pan 8° C en dat in de kleine 20° C zijn. -1)
Zooals gezegd: dat kan niet! Die warmte zit wel in de 5 liter water,
maar die warmte kan zich niet verplaatsen, zooals we dit boven voorstelden.
Wanneer het water in de kleine pan een temperatuur van 4° C had, dus
kouder was, zou er wel warmte uit de 5 liter in de ééne liter overgaan en
wel net zoolang, tot het water in beide pannen even warm zou zijn geworden,
dus beide 9° C. Dan houdt de warmte-uitwisseling weer op.
We zeggen het zoo, dat warmte zich alleen verplaatst, wanneer er hoogeren lager temperatuur naast elkaar voorkomt. En in dat geval gaat de
warmte van de hoogere- naar de lagere temperatuur toe en nooit omgekeerd!
Men kan het vergelijken met waterreservoirs, welke met elkaar in ver
binding staan. Is de stand in het eene reservoir hooger dan in het andere,
dan stroomt het water van het hooge- naar het lage niveau toe, net zoolang
tot alles hetzelfde niveau heeft. Nooit zal men water uit zichzelf van lager
naar hooger niveau zien stroomen.
Wanneer er warmteverplaatsing plaats vindt, kan deze op 3 wijzen
geschieden, nl. door straling, strooming en geleiding. Deze 3 wijzen van
verplaatsing bekijken we in de volgende paragrafen wat nader.
37.

Warmtestraling

Bij warmtestraling denke men aan de zonbestraling,2) de stralende
warmte van een kachel, enz. Deze vorm van warmteverplaatsing is het
moeilijkst op eenvoudige wijze weer te geven. Men stelle het zich zoo
voor, dat het warme lichaam een zekere trilling teweegbrengt in een overal
aanwezig, onzichtbaar iets: den aether. Deze aether geleidt de trillingen
*) Eenvoudigheidshalve doen we hierbij, alsof de pan zelf niet meedoet, en
alsof er geen warmte uit het water naar de omgeving verdwijnt, of omgekeerd uit de
omgeving warmte in het water komt. Aan de hand van de vorige § kan men dan zelf
narekenen, dat de temperaturen worden, zooals in de voorbeelden wordt medegedeeld.
2)
De warmte-stralen zijn voor ons onzichtbaar. Wat we van de zonbestraling zien,
zijn de lichts,tralen. Het licht is overigens ook een aethertrilling, echter, om zoo te
zeggen, een snellere trilling dan de warmtestralen.
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verder. Treffen deze trillingen een ander voorwerp, dan wordt de trilling
weer als warmte aan dat getroffen voorwerp afgegeven. De zon, kachel,
zenden dus warmte als aethertrillingen *) uit en in Uw huid, die door deze
trillingen getroffen wordt, zetten de trillingen zich weer om in warmte. 2)
Wanneer we een thermometer plaatsen, moeten we zorgen, dat deze
niet onder den invloed van warmtestralen staat, bijv. van de zon, of van
een warmen muur, e. d. De thermometer moet de temperatuur van de
omringende lucht aangeven: wordt hij echter regelrecht getroffen door
warmte-stralen, dan wordt de thermometer warmer en wijst dus te hoog aan.
Hoe ruwer en donkerder een lichaam is, des te beter zendt het warmte
stralen uit en ook: des te beter neemt het warmte-stralen in zich op.
Wanneer een lichaam door warmte-stralen getroffen wordt, neemt het
nl. niet alle stralen op om in warmte om te zetten, doch een gedeelte
van de stralen wordt teruggekaatst. Hoe gladder en lichter het bestraalde
voorwerp nu is, des te meer stralen kaatst het terug en des te minder
van de stralen neemt het in zich op als warmte. Vandaar, dat men koel
wagens, e. d., welke men zooveel mogelijk wil beschermen tegen ver
warmen door bestraling, een gladgeverfd, wit oppervlak geeft.
38.

Warmtestrooming

Natuurlijke verplaatsing van warmte door strooming wordt gekenmerkt
door de eigenschap, dat dit steeds in verticale richting plaats heeft.
(Men denke aan de warmtestrooming boven een kachel.) Wordt een
vloeistof of lucht verwarmd, dan zet ze uit, neemt een grooter volume in.
Een stevig opgepompte fietsband kan als gevolg daarvan zelfs springen,
wanneer men ze in de zon plaatst. Heeft men nu een zeker volume vloeistof
of lucht, dan heeft dit bepaalde volume een bepaald gewicht. Gaat men
nu dit volume verwarmen, dan neemt het toe, maar het gewicht van dit
grootere volume is natuurlijk nog net zoo groot als van het oorspronkelijke.
Zou men nu bijv. een m3 van deze warme vloeistof of lucht stellen tegenover
een m3 van de koude vloeistof of lucht, dan is dus het gewicht van die
„warme m3" lager dan van de „koude m3". Men zegt nu, dat het soortelijk
gewicht van de warme lucht lager is dan van de koude.
Beschouwen we nu weer even § 24, dan zal ons ook de werking van
het ventilatiesysteem duidelijk zijn.
Wanneer de temperatuur overdag hoog is geweest en onze bewaarplaats
is pas gevuld, dan zal binnen de temperatuur nog betrekkelijk hoog zijn.
In den nacht zal het buiten kouder worden en nu zetten we de luiken
van luchttoevoeren en schoorsteenen open. Bij deze luiken komt nu de
koude buitenlucht in aanraking met de warme binnenlucht en het gevolg
hiervan is, dat de warme lucht tengevolge van haar lager soortelijk gewicht
door den schoorsteen naar buiten ontwijkt en van onderen weer aangevuld
wordt door de koudere buitenlucht.
1)

Zie noot 2) op blz. 46.
Men. denke er aan, dat de aether met lucht b.v. niets te maken heeft. Ze is ook
nooit aangetoond. Wat we eigenlijk weten is alleen, dat een lichaam op de een of andere
wijze warmte „uitzendt" en dat deze warmte door een ander lichaam op een afstand
weer kan worden opgenomen. Om ons dit eenigszins begrijpelijk te kunnen voorstellen,
heeft men de aether-theorie gevormd.
2)
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Het zal nu ook duidelijk zijn, dat de snelheid van dezen luchtstroom
zal afhangen van het verschil in temperatuur tusschen de warme- en
de koude lucht, dus van hun verschil in gewicht. Nemen we nu twee
naast elkander staande kokers met gelijke
hoogte h en één m2 grondvlak, gevuld met
lucht (zie fig. 22), terwijl de eene warme en
de andere koude lucht bevat en denken we
ons beide kokers van boven gesloten, dan zal
het gewicht van de lucht op grondvlak A
grooter zijn, dan dat op grondvlak B. Het
Hot
gewicht van deze lucht is in beide gevallen
fSC
gelijk aan het volume: 1 X h, vermenigvuldigd
met het soortelijk gewicht van de lucht bij
de betreffende temperatuur.
Nemen we nu aan, dat de lucht boven B
een temperatuur heeft van + 10° C, dan is
het soortelijk gewicht van die lucht 1,2475 1).
("01
Is de temperatuur boven A + 5° C, dan is het
soortelijk gewicht van die lucht 1,2701. 1)

h

A h

Fig. 22.

Het gewicht van de lucht boven A is nu:
1 X h x 1,2701 kg en boven B
1 X h x 1,2475 kg.

Het gewichtsverschil V tusschen beide kolommen lucht is nu:
V = h x 1,2701 — h X 1,2475 =
h X 0,0226 kg.
Hieruit blijkt dus, dat 'het gewichtsverschil tusschen de warme en
koude lucht, behalve van de temperatuur, ook afhangt van de hoogte
van de luchtkokers bij onze fruitbewaarplaats, dus van de schoorsteen
hoogte (zie § 25.)
Zou men de beide kokers nu van boven openen en aan de onderzijde
in den scheidingswand een luik maken, dan zou de lucht zich gaan ver
plaatsen vanuit koker A via dit luik naar koker B.
Uit hetgeen hiervoor besproken is, blijkt, dat de warmtestrooming
— schoorsteentrek — ook minder wordt, naarmate het temperatuurs
verschil kleiner wordt. Het is dus duidelijk, dat het afkoelen langzamer
zal gaan, naarmate de temperaturen binnen en buiten elkander meer
naderen.
Bovendien moeten we bedenken, dat een deel van de energie, welke,
als gevolg van het gewichtsverschil tusschen de warme en de koude lucht,
ter beschikking staat, verbruikt wordt om de luchtweerstanden in de
bewaarruimte te overwinnen. Daarom plaatsen we onze kisten niet als
één blok op den vloer, maar maken het ook niet onnoodig lastig voor de
lucht, om de luchtinlaten binnen te komen of de schoorsteenen te verlaten
(zie § 25.)
1)

Uitgegaan is hierbij van droge, lucht.
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Zooals we zagen stijgt de warme lucht op. Heeft men nu geen gladde
onderzijde aan het plafond, doch balken, dan zal de warme lucht tusschen
deze balken blijven hangen. De doorstrooming van de schuur met koude
buitenlucht wordt dan niet alleen bemoeilijkt, doch ook een deel van de
warme lucht raakt men niet kwijt. Het meest ideaal zou dus zijn een
gladde onderkant van het plafond en daarbij een plafond, dat naar de
schoorsteenopeningen iets oploopt.
Uit het voorgaande zou men mogelijk den indruk krijgen, dat de
schoorsteentrek geheel door het temperatuursverschil tusschen binnen
en buiten wordt teweeggebracht. Dit behoeft gelukkig niet zoo te zijn.
Bij een eenigszins flinken wind kan de hierdoor ontstaande zuiging een
zeer krachtige hulp zijn; doch juist in windstille periodes, wanneer toch
de buiten-temperatuur 's nachts sterk daalt, heeft men het meeste belang
bij een vrije luchtcirculatie door de schuur en dan vooral is het zaak, dat
de lucht geen hindernissen in den weg staan.
39.

Warmtegeleiding

Deze wijze van warmteverplaatsing is wel het gemakkelijkst voor
te stellen. Men denke slechts aan een kachelpook; houdt men deze lang
genoeg in een kachel dan wordt het handvat zelfs zoo warm, dat men
het los moet laten. Steekt men daarentegen een stok in de kachel dan kan
het eene einde gloeiend heet zijn en verbranden, zonder dat men hiervan
aan het andere einde iets bemerkt. Een metalen hengsel aan een warm
waterketel wordt gloeiend; een houten kan men echter zonder bezwaar
aanpakken.
Het blijkt, dat verschillende materialen de warmte slecht geleiden
en van deze eigenschap maken wij gebruik om in onze bewaarplaatsen
een gelijkmatige temperatuur te verkrijgen (zie § 22) en om ze vorstvrij
te houden (zie § 23.)
Wanneer de schuur 's nachts is afgekoeld, moeten we zorgen, dat de
warmte overdag niet naar binnen kan. Hiertoe zijn reeds tijdig alle luiken
en deuren goed gesloten. Doch nu zou nog de warmte door de wanden
en het plafond in de bewaarruimte kunnen komen. Daarom plaatsen we
nog, zoowel tegen wanden als plafond een materiaal, dat de warmte slecht
geleidt. Men spreekt in zoo'n geval van isoleeren en het materiaal, dat
men ervoor bezigt, noemt men isolatie. Men bedenke goed, dat deze
isolatie alleen in staat is om de warmte-overdracht van warme naar koude
zijde te vertragen; geheel ophouden doet ze echter niet. Men kan zich
dit ook zóó voorstellen, dat de isolatie traag is om de warmte over te
brengen; de warmte wordt a. h. w. opgehouden.
De mate, waarin een isolatiemiddel in staat is om te isoleeren, wordt
uitgedrukt in den z. g. n. warmtegeleidingscoëfficiënt. Dit getal geeft
aan, het aantal WE (zie § 23), dat per uur, per m2 wandoppervlak en per
graad temperatuursverschil tusschen warme en koude zijde van een 1 m
dikken wand wordt overgevoerd.
Nu stelle men zich voor een ruimte, geheel omhuld door een isoleerenden
wand van 1 m dikte, terwijl de temperatuur buiten dien wand 16° C en
er binnen 15° C is. Bij een gegeven warmtegeleidingscoëfficiënt van bijv.
0,040 van de isolatie, worden dan per m2 en per uur 0,040 warmte-eenheden
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doorgelaten. Zou de wand niet 1 m dik zijn, doch 0,5 m, dan komt er per
m2, per uur twee maal zooveel warmte doorheen, dus 0,080 WE. Zou nu
het temperatuursverschil tusschen binnen en buiten niet 1° C zijn, maar
bijv. 10° C, dan kwam er 10 X 0,080 = 0,8 WE per m2 en per uur door
den wand.
Aan de hand van den warmtegeleidingscoëfficiënt zijn we dus in staat,
verschillende isolatiemiddelen met elkander te vergelijken. Heeft nu een
ander isolatiemiddel bijv. een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,080,
dan wil dit dus zeggen, dat dit materiaal bij aanwending van gelijke dikte,
per m2 en per uur, 2 x zooveel warmte per graad temperatuursverschil
overvoert. Wil men met dit materiaal evenveel effect bereiken als met het
vorige, dan moet men ook een tweemaal zoo dikke laag aanbrengen. Zou
men van het eerste materiaal aan 4 cm voldoende hebben, dan zou men
van het tweede 8 cm moeten gebruiken.
40.

Isolatiemiddelen

Een van onze beste isolatiemiddelen is kurk. Bij het isoleeren van
de wanden in koelhuizen wordt in hoofdzaak van dit materiaal uitgegaan,
waarbij men het in plaat vorm aanwendt. Wanneer we kurk vergelijken
met baksteen, dan zien we, dat een goede kwaliteit kurkplaat bijna
17 maal zoo goed isoleert als de steen. Dat wil dus zeggen, dat met een
laag kurkplaat van 5 cm dikte evenveel bereikt wordt, als met een steenen
muur van 17 x 5 = 85 cm dik!
Een overzicht van de warmtegeleidingscoëfficiënten van een aantal
veelvuldig gebruikte materialen is in onderstaand staatje opgenomen:
Kurk (geïmpregneerd)
Kurk (geëxpandeerd)
Kurkkorrels 2—5 mm
Geperst stroo
Geperst riet (O. B. plaat)
Houtvezelplaten (Celotex)
Platen uit houtwol met bindmiddel
Houtzaagsel (luchtdroog)
Turfmolm (droog)
Turfmolm (normaal vochtig)
Turfmolm (in de practijk)
Karton
Papier
Hout
Baksteen
Beton
Cement
Aarde
Lucht (in ruimten van 4—15 cm)

0,035 —0,038
0,0305—0,034
0,027 —0,038
0,039
0,055
0,040
0,06
0,05—0,06
0,041
0,060
0,10
0,06
0,038
0,10—0,12
0,60—0,75
1,1
0,78
2,0
0,07

Nu is kurk in aanschaf nogal prijzig en daar men voor een bewaarschuur wel met iets geringer isoleerend vermogen toe kan, komen ook
andere materialen in aanmerking. Dit zijn bijv. bouwplaten van geprest
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riet, geperste houtvezels, enz. Wel is hun warmtegeleidingscoëfficiënt
iets hooger dan van kurk, doch ver staan ze er niet van af. Goedkoop is
geen enkel goed isolatiemiddel en het is dus zaak, dat men voor- en nadeelen
van elk materiaal goed tegen elkaar afweegt, alvorens zijn keuze te maken.
Voor elk geval dient men dit afzonderlijk na te gaan.
Zooals in § 39 reeds werd besproken, kan men het isoleerend vermogen
van de verschillende materialen beoordeelen aan de hand van den warmte
geleidingscoëfficiënt. Van den fabrikant kan men verlangen, dat hij dezen
warmtegeleidingscoëfficiënt opgeeft en ook, dat deze opgave berust op
een attest van een bevoegde instelling, bijv. de „Warmtestichting" te
Utrecht. De te verkoopen partij behoort daarna aan de opgegeven norm
te voldoen.
Wanneer men nu van verschillende, voor isolatie in aanmerking komende
materialen, weet in welke dikte men het betreffende materiaal moet aan
wenden, dan kan men de aanschaffingskosten van elk berekenen.
Isolatiemiddelen worden, indien ze in plaatvorm zijn, aangeboden
in stukken van bepaalde afmetingen en bepaalde dikte. Zijn ze niet in
plaatvorm, zooals kurkkorrels of slakken, dan biedt men ze aan per m3
of kg. In beide laatste gevallen zijn de aanschaffingskosten eveneens op
eenvoudige wijze te berekenen per m2 te gebruiken materiaal, bij de benoodigde dikte.
Ter toelichting het volgende voorbeeld:
Gesteld een isolatie van 5 cm geperst riet kost f 1,50 per m2 (warmte
geleidingscoëfficiënt 0,05) en een andere isolatieplaat uit geperste hout
vezels kost bij een dikte van 12,5 mm f 0,90 per m2 (warmtegeleidings
coëfficiënt 0,040). Wil men nu van dit laatste materiaal een isoleerenden
wand maken, gelijkwaardig aan de 5 cm geperst riet, dan heeft men hiervoor
dus noodig

x 5 = 4 cm. In dit geval zou men dus toe kunnen
U,Uo
met drie platen van 12,5 mm op elkander en zouden de totaalkosten per
m2 te isoleeren oppervlak hiervoor f 2,70 bedragen. Het beter isoleerende
materiaal blijkt in dit geval dus duurder te zijn in aanschaf. Men dient
echter ook rekening te houden met kosten voor aanbreng en met den
levensduur. Daarnaast komt het soms voor, dat een bepaald isolatiemiddel
tevens als scheidingswand gebruikt kan worden, dus ter vervanging van
bijv. een houten wand.
In het eene geval zal men de isolatie zelf kunnen aanbrengen, in een
ander geval heeft men hiervoor vakmenschen noodig. Ook deze punten
spreken mee bij het bepalen van de keus.
41.

De invloed van de spouw

In de lijst van isolatiematerialen, in § 40 genoemd, staat aangegeven,
dat lucht een goede isolator is. Nu zegt men vaak: lucht isoleert goed,
in een spouw zit lucht en dus isoleert een spouw goed. Nu is dit slechts
ten deele waar. In den regel is de isoleerende waarde van een spouw heel
wat minder, dan men veelal aanneemt. De waarheid: lucht isoleert goed,
gaat slechts op, voor zoover het droge lucht betreft en lucht, die in rust is.
Vooral in deze laatste beperking ligt veel opgesloten. In kurk en de meeste
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andere goede isolatiemiddelen bevindt zich ook lucht. Deze lucht is echter
opgesloten in talrijke kleine ruimten — cellen — en hierin heeft ze geen
gelegenheid om in beweging te komen.
Een spouw is echter een vrij groote ruimte en hierin kunnen luchtstroomingen ontstaan, hetgeen dan ook direct plaats heeft, zoodra zich
temperatuursverschillen voordoen tusschen binnen- en buitenmuur. Aan
den wärmeren muur wordt de lucht in de spouw eveneens warmer en deze
stijgt daarna op, om aangevuld te worden door de koudere lucht vanaf
den kouderen muur (zie § 38). De warme, opstijgende lucht geeft haar
warmte af aan den kouderen muur en zoo heeft snellere warmteoverdracht
plaats, dan alleen door geleiding mogelijk zou zijn geweest. Het gevolg is,
dat een muur met spouw slechts weinig beter isoleert, dan wanneer die
spouw er niet was, doch gewoon met steen opgevuld. De waarde van de spouw
zit dan ook niet zoozeer in haar vermogen om te isoleeren, als wel in het
feit, dat het indringen van vocht van buiten- naar binnenmuur en daar
tegen aangebrachte isolatie wordt voorkomen (zie § 43.)
Een veel omstreden vraag in de praetijk is: moet de spouw ventilatieroosters hebben of niet?
licht
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Fig. 24.

Fig. 23.

Dit kunnen we het beste nagaan aan de hand van een aantal figuren.
De heerschende binnen- en buitentemperaturen zijn daarbij onderstreept,
terwijl de temperatuur, welke zich dientengevolge in de spouw ten naasten
bij zal voordoen — niet onderstreept — is aangegeven.
Lu.<-h C

-/oC

Fig. 25.

-/oC-

Fig. 26.

Stellen we de figuren 23 en 24 tegenover elkaar, dan blijkt bij de gegeven
temperaturen de gesloten spouw beter; deze toch werkt remmend op de
warmteoverdracht van buiten naar binnen. In fig. 23 is het, alsof er geen
buitenmuur bestond, dit tengevolge van de optredende luchtstroomingen
in de spouw. In fig. 24 is het temperatuursverschil aan beide zijden van
den binnenmuur 2 X zoo groot als in fig. 23. De warmte, die nu in de
bewaarplaats komt, is dus ook 2 x zoo groot.
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In de fig. 25 en 26 gaat het er om, de vorst buiten de bewaarplaats te
houden. Ook hier blijkt de gesloten spouw beter, aangezien daardoor minder
warmte uit de schuur verloren gaat.
In de voorgaande gevallen is aangenomen, dat de muren uit de zon
waren gelegen.

«
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Fig. 28.

Fig. 27.

Nu het geval met sterke zonbestraling. De fig. 27 en 28 geven nu te zien,
dat de open spouw beter is. In geval van fig. 27 krijgen we, behalve de
overdracht van de warmte uit de buitenlucht naar de spouw, ook nog
de warmte, als gevolg van de zonbestraling door den buitenmuur opge
nomen (zie § 37) en door geleiding aan de spouwlucht afgegeven. Van
invloed hierbij is, of de zonnestralen schuin, dan wel recht op den muur
vallen. In het laatste geval is de bestraling per m2 veel sterker. 1)
Was de spouw open, dan zou de warme lucht vanzelf uit de spouw
verdwijnen zooals in fig. 28 aangegeven en in de spouw dezelfde temperatuur
heerschen als in de buitenlucht.
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liFig. 29.

Fig. 30.

Bekijken we nu hetzelfde geval bij strenge vorst — fig. 29 en 30 — dan
blijkt weer de gesloten spouw beter. De warmte, als gevolg van de zon
bestraling door den buitenmuur opgenomen, oefent een gunstigen invloed
uit op de temperatuur van de spouwlucht, vergeleken met het geval, dat
de spouw open zou zijn.
Uit het voorgaande volgt wel, dat men als regel meer voordeel van
de gesloten spouw heeft. Een open spouw zonder meer kunnen we in
geen geval gebruiken, daar hierdoor de isoleerende waarden van buitenmuur
en spouwlucht geheel verloren zouden gaan. Wil men echter alle profijt
halen uit de spouw, die er in zit, dan zal men de spouw open moeten maken
1)
Zoo wordt in den zomer door O.- en W.-muur meer stralingswarmte opgenomen
dan door den Z.-muur. In den winter vangt echter de Z.-muur de meeste straling op.
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en voor de roosters goed sluitende deksels moeten aanbrengen, welke
alleen geopend worden in de gevallen als in fig. 27 en fig. 28 aangegeven.
Een andere oplossing is, de spouw alleen aan de bovenzijde open te maken
en deze openingen op den zolder te laten uitkomen. Wordt nu de spouwlucht warmer, dan kan ze er wel uit en in haar plaats zakt koudere lucht
naar beneden. Is de spouwlucht echter kouder, dan de buitenlucht dan
gaat ze er niet uit. Alleen in geval van strenge vorst buiten zou de spouwlucht de ongewenschte neiging kunnen vertoonen, om plaats te maken
voor de koude buitenlucht. Doordat we nu echter de spouwopeningen
op den zolder hebben laten uitkomen en we dezen zolder in dergelijke
perioden gesloten moeten houden, is deze opstijgende warmere spouwlucht
niet geheel verloren. We hebben nu tevens het voordeel, dat eventueel
zich in de spouwlucht ophoopend vocht, in vrije verbinding met de buiten
wereld staat en vrij kan ontwijken.
42.

De constructie van de spouw

In § 41 is een en ander gezegd over den invloed en het doel van de
spouw. Hoe breed moet nu een spouw zijn ? De grootste isoleerende waarde
heeft zij bij een breedte van 4—8 cm. Maakt men ze smaller, dan gaat
haar isoleerende waarde achteruit, omdat de luchtlaag dunner wordt;
maakt men ze breeder, dan gaat die waarde nog meer achteruit, omdat
men gelegenheid voor luchtstroomingen schept. Zoo is de isoleerende
waarde van een spouw van
2 cm = 15 cm muur; 4—8 cm = 16 cm muur; 10—20 cm = 15 cm
muur.
Zooals uit deze opgave blijkt, wordt de absolute isolatiewaarde van de
spouw weinig beinvloed, zoodat het er in de practijk weinig toe doet, hoe
breed men de spouw maakt.
D e v e r a n k e r i n g v a n b i n n e n - m e t b u i t e n m u u r . Veelal
geschiedt dit met ijzeren spouwankers en dan verdient het de voorkeur,
deze een vorm te geven als in blad II (eind van het boekje). Door den naar
beneden gebogen vorm voorkomt men, dat vocht van buiten- naar binnen
muur afvloeit; dit druipt ni. in de bocht van het anker af en komt op den
bodem der spouw terecht.
Een andere methode van verankeren is, dat men hier en daar een steen
van buiten- naar binnenmuur laat doorloopen. Het nadeel van deze
methode is echter, dat het vocht vanuit den buitenmuur contact heeft
met den binnenmuur. Hetzelfde ongerief doet zich voor, indien een ijzeren
spouwanker niet goed is aangebracht, hetzij doordat de constructie ver
keerd is, hetzij dat er een klodder specie op gevallen is. In al die gevallen,
waarin vocht tot in den binnenmuur kan doordringen, bestaat de mogelijk
heid, dat dit ook bij de isolatie komt (zie § 43).
43.

De invloed van vocht op isolatie

In het lijstje van § 40 zien we verschillende warmtegeleidingscoëfficiënten
opgegeven voor turfmolm, al naar dat er meer of minder vocht in zit.
Het blijkt dus, dat het vochtgehalte van de isolatie grooten invloed heeft
op haar warmtegeleidend vermogen. In den toestand, waarin turfmolm
zich bevindt onder in de practijk voorkomende omstandigheden, geleidt
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het de warmte bijna 2% X zoo goed als wanneer het volkomen droog is.
Dergelijke verschijnselen, zij het niet altijd zoo sterk, kunnen zich ook
met andere materialen voordoen.
Isolatiemiddelen als turfmolm, houtzaagsel en papier (geribd karton)
hebben vaak het aantrekkelijke, dat ze goedkoop te krijgen zijn. Hun
nadeel is echter, dat ze na verloop van tijd een groot deel van hun isoleerende
waarde verloren hebben, omdat ze uit de omgeving vocht tot zich hebben
getrokken. Niet alleen, dat hun isoleerend vermogen dan achteruit is gegaan,
ze geven dan echter ook aanleiding tot rotting en rottingsluchtjes. Wil
men dus dergelijke materialen gebruiken, dan zal men er bij het aanbrengen
reeds rekening mede moeten houden, dat ze van tijd tot tijd vernieuwd
moeten en kunnen worden.
Het verdient trouwens steeds de voorkeur, om isolatiemiddelen nooit
in directe aanraking te brengen met muren, welke vocht tot zich kunnen
trekken. Steeds houde men zich voor oogen, dat vocht de grootste vijand
van isolatie is.
44.

Hoeveelheid vocht. Relatieve vochtigheid. Condensatie

In § 12 werd reeds gewezen op den invloed van de vochtigheid van
de lucht op de qualiteit van het fruit en op haar vatbaarheid voor schimmelaantasting. Daar werd reeds genoemd als meest gewenschte vochtigheids
graad: 85—90%. De beteekenis hiervan zullen we even nader toelichten.
Elke m3 lucht van een bepaalde temperatuur kan bij die temperatuur
niet meer dan een zekere hoeveelheid vocht in zich opnemen. Is dit het
geval, dan noemen we die lucht met waterdamp verzadigd. De hoeveelheid
vocht, die een m8 lucht op z'n hoogst kan bevatten, is grooter, naarmate
haar temperatuur hooger is. Zoo bevat 1 m3 lucht bij 0° C hoogstens 4,75
gram waterdamp; bij -j- 5° C 6,75 gram; bij + 10° C 9,25 gram; bij — 15° C
12,75 gram en bij + 20° C 17,25 gram, enz. (De getallen zijn daarbij afge
rond op 0,25 gram.) Meer waterdamp, dan hier opgegeven, kan er bij de
betreffende temperaturen dus nooit in.
Hebben we nu een m3 lucht van + 10° C, dan kan deze dus hoogstens
9,25 gram waterdamp bevatten; we zeggen dan, dat deze lucht „met
waterdamp verzadigd" is. Bevat nu deze zelfde m3 lucht van + 10° C geen
9,25 gram waterdamp, maar minder, dan noemt men ze „met waterdamp
onverzadigde lucht". Bevat deze lucht bijv. 4,625 gram waterdamp, dat
is dus de helft van wat er in zou kunnen zitten, dan zegt men, dat de
betreffende lucht een vochtigheidsgraad van 50 % of een relatieve vochtigheid
van 50 % heeft.
Onder de relatieve vochtigheid van de lucht verstaan we dus de geivichtshoeveelheid vocht, die een m3 lucht van een bepaalde temperatuur bevat,
gedeeld door de hoeveelheid die een m3 lucht bij die zelfde temperatuur zou
kunnen bevatten, uitgedrukt in procenten.
De relatieve vochtigheid van lucht van + 10° C en een inhoud van
9,25 gram waterdamp per m3, is dus 100 % ; bevat deze lucht 8,325 gram
8 325
waterdamp, dan is de relatieve vochtigheid '
x 100 = 90%.
y,zo
Hebben we nu met waterdamp verzadigde lucht van + 10° C en stijgt
de temperatuur van die lucht tot + 15° C, dan bevat ze nog wel dezelfde
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absolute hoeveelheid vocht, doch haar relatieve vochtigheid is gedaald.
Immers een m3 lucht van + 15° C kan bevatten 12,75 gram waterdamp.
Ze bevat echter slechts 9,25 gram. Haar relatieve vochtigheid is dus
gedaald

Deze lucht is dus „droger" ge-

worden en is in staat om vocht in zich op te nemen.
Nu stellen we ons voor, dat lucht van + 10° C met een relatieve vochtig
heid van 90 % wordt afgekoeld tot + 5° C. Lucht van + 10° C en een
relatieve vochtigheid van 90 % bevat 0,9 x 9,25 = 8,325 gram water
damp. Lucht van + 5° C kan bevatten 6,75 gram waterdamp per m3.
De overmaat, die nu niet meer kan worden opgenomen, bedraagt 8,325 —
6,75 = 1,575 gram en wordt in den vorm van water afgescheiden. We
zeggen nu, dat de waterdamp zich verdicht — condenseert — tot water.
Dit heeft soms plaats in den vorm van nevels en ook wel als druppels.
We zien nu ook wat er zich kan voordoen, wanneer we in een schuur
een lage temperatuur hebben en we scheppen de mogelijkheid, dat er
warme buitenlucht kan binnenkomen, die dus veel vocht kan bevatten.
De warme lucht mengt zich met de koude lucht in de schuur en de tempe
ratuur van dit mengsel kan iets stijgen. Doordat deze temperatuur hooger
wordt, kan de lucht meer vocht bevatten. De wanden van de schuur,
kisten en appels stijgen echter niet zoo snel in temperatuur en nu bestaat
de mogelijkheid, dat het verschil tusschen luchttemperatuur en temperatuur
van het fruit zóó groot is geworden, dat er condensatie van waterdamp
uit de lucht op het koudere fruit optreedt. In een ernstig geval kan het
zelfs zóó zijn, dat reeds bij de vermenging van de koude schuurlucht met
de warmere buitenlucht, condensatie van waterdamp optreedt en er zich
een nevel in de schuur vormt.
Nu behoeft het geen verdere toelichting, dat nat worden van fruit
en isolatie allerminst gewenscht is. Waar men dus zorg voor heeft te
dragen, is, dat de bewaarplaats hermetisch gesloten moet zijn bij plotselinge
stijging van de buitentemperatuur. Men voorkomt dan in de eerste plaats,
dat de bewaarplaats snel in temperatuur stijgt, maar ook, dat het vocht
kan binnenkomen. Heeft de lucht in de bewaarplaats en vooral het fruit
gelegenheid om langzaam op temperatuur te komen, dan hoeft men niet
meer bevreesd te zijn voor condensatie.
Omgekeerd kan men nu ook nagaan, dat men de schuurlucht droger
kan maken, door deze te mengen met koudere buitenlucht.

45.

Vochtmeters

Het meten van de relatieve vochtigheid is steeds een kwestie, welke
nogal last bezorgt. Goede, betrouwbare instrumenten, welke niet duur
zijn en waarop de relatieve vochtigheid direct is af te lezen, bestaan er
eigenlijk niet.
Volkomen betrouwbaar zijn alleen de z. g. n. „psychrometers". Deze
werken met een natten en een drogen thermometer. De eenvoudiger uit
voering, waarbij de lucht niet wordt aangezogen, is in fig. 31 gegeven.
Bij een goede, volledige uitvoering, wordt de lucht met een bepaalde
snelheid langs de kwikreservoirs gezogen. Het principe is nu als volgt:
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De twee thermometers, welke van gelijke uitvoering moeten zijn en
minstens in 1/5° C onderverdeeld, worden vrij opgehangen. Om het kwik
reservoir van den eenen thermometer — den z. g. n. „natte thermometer" —
bevindt zich een kousje, dat nat wordt
gemaakt; het kwikreservoir van den
anderen thermometer — „de droge" —
blijft zooals het is. Nu wordt lucht langs
beide kwikbollen gezogen. De droge
thermometer geeft nu direct de tempera
tuur van de lucht aan. Om den kwikbol
van den „natte thermometer" bevindt
zich echter water en dit zal gaan ver
dampen, zoolang de er langs strijkende
lucht nog in staat is om vocht op te
nemen. Voor dit verdampen van vocht
is echter warmte noodig en deze warmte
nu wordt aan den thermometer onttrok
ken, waardoor het kwik er in daalt.

Fig. 31.

Psychrometer.

Naarmate de lucht nu droger is, zal er
meer en sneller water uit het natte
|
JRt
kousje verdampen en zal er dus meer
warmte aan den thermometer onttrokken
mç. « •
worden. Het temperatuursverschil tus» «» '
\l
sehen droge- en natte-thermometer zal
^ *
/\ ]|
daardoor grooter zijn en dit tempera'II
tuursverschil bij een bepaalden stand
\
/ g il
van den drogen thermometer, is een
q
I
maat voor de relatieve vochtigheid.
Men kan met dit instrument dus
niet direct de relatieve vochtigheid aflezen, doch moet haar opzoeken in
Flg' 32- Haarhygrometer,
tabellen. Dit vraagt eenigszins tijd,
oefening en nauwkeurigheid.
Instrumenten, waarmede men direct de relatieve vochtigheid kan
aflezen, op een achter een wijzer geplaatste schaal, zijn de z. g. n. „hygro
meters" (zie fig. 32). Deze berusten op de eigenschap van sommige stoffen
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om te rekken of te krimpen, afhankelijk van de luchtvochtigheid. Veel wordt
hiervoor gebruikt een bundel haren. Deze instrumenten zijn echter alleen
te gebruiken, indien men ze geregeld kan controleeren, want na verloop
van tijd wijzen ze niet juist meer aan en moeten ze bijgesteld worden.
Een methode, waardoor deze instrumenten zoo goed mogelijk te houden
zijn, is, ze van tijd tot tijd buiten onder een afdakje tegen een Noord
muur te hangen. Het afwisselende van vochtig en droog, dat men buiten
heeft, is het beste om deze instrumenten zoo goed mogelijk te houden.
Controle blijft echter noodzakelijk en geschikt hiervoor is de hierboven
besproken psychrometer.

Fig. 33.

Thermo-hygrograaf.

Beter dan een hygrometer, welke alleen a^Mimjst, is een hygrometer,
welke tevens schrijft, een z. g. n. „hygrograaf". (In fig. 33 is afgebeeld een
instrument, dat behalve het vocht, ook de temperatuur zelf opteekent,
een z. g. n. thermo-hygrograaf.) Het prettige van dit instrument is, dat men
het zelf zonder veel moeite kan controleeren en bijregelen. Evenals bij
een hygrometer is het ook voor dit instrument aan te bevelen, het van tijd
tot tijd buiten te plaatsen. Het komt dan na verloop van een paar nachten
wel een keer voor, dat de relatieve vochtigheid de 100 % bereikt (mot
regen, ochtendnevel, mist) en dan zal de pen van het instrument gedurende
eenigen tijd een rechte lijn trekken. Valt deze lijn samen met die, waarbij
100 % staat, dan is de aanwijzing nog goed. Is dit niet het geval, dan zal
m e n h e t i n s t r u m e n t m o e t e n bijstellen. I s d e m i s w i j z i n g m i n d e r d a n 5 % ,
dan doet men er niets aan en brengt ze alleen in rekening. De kosten van
dit laatste instrument bedragen f 80,— à f 90,—.
Over het algemeen zouden wij de voorkeur willen geven aan dit laatste
instrument. Rekent men de aanschaffingskosten bij de bouwkosten van
de schuur en slaat men dit om op het aantal kg te bewaren fruit, dan
speelt dit bedrag geen groote rol.
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46.

Regeling van de luchtvochtigheid

Wil men de luchtvochtigheid kunnen regelen, dan zal men haar eerst
moeten kunnen meten en dus een der in de vorige paragraaf besproken
instrumenten moeten gebruiken.
De meest gewenschte vochtigheidsgraad is 85—90 %. Te hoog behoeft
men ze niet te krijgen, indien men voldoende ventileert en in tijden,
waarin gevaar voor condensatie bestaat, dient men de luiken tijdig te sluiten
(zie § 44).
Een schuur kan echter te droog zijn en dan kan men de luchtvochtigheid
verhoogen, door water te sprenkelen op den grond, tusschen de kisten
natte zakken op te hangen, enz.
Bij schuren met beton- of cementvloeren wil het vaak voorkomen,
dat de bewaarruimte te droog is. Heeft de schuur tevens een loozen houten
vloer, dan kan men hieronder een laagje water zetten.
Over het algemeen blijkt men het minste moeilijkheden te hebben met
de luchtvochtigheid in die schuren, waarin men een aarden vloer heeft.
Deze trekt zelf water uit den bodem op en zorgt voor een voortdurend
vochtige lucht. In Amerika heeft men in een groot aantal gevallen vast
gesteld, dat men met een aarden vloer met de vochtregeling meestal niets
meer te doen had, daar deze zich vanzelf op de juiste waarde instelde.
Aanwijzingen uit de practijk wijzen voor onze omstandigheden in dezelfde
richting.
47.

Samenvatting. Voorbeeld bewaarplaats

Uit hetgeen in dit boekje behandeld is, zal elk zich een voorstelling
hebben kunnen vormen van de wijze, waarop fruit bewaard moet worden,
alsmede van de eischen, welke daardoor aan een goede bewaarplaats gesteld
moeten worden.
Samenvattende kunnen we het volgende zeggen:
Voor bewaarfruit komt alleen gezond en gaaf materiaal in
aanmerking. Fruit met ziekten en gebreken worde uitgesloten.
Na den pluk brenge men het fruit zoo spoedig mogelijk op de
laagste temperatuur, die men bereiken kan. Wanneer het fruit
in de bewaarplaats staat, trachte men deze op zoo laag mogelijke
temperatuur te brengen en te behouden.
Men zorge er voor, de bewaarplaats op de juiste wijze te be
dienen en er uit te halen, wat men kan. Hiertoe is het noodzakelijk,
dat men zelf aanteekening houdt van de temperaturen in en
buiten de bewaarplaats. Eerst hierdoor zal men leeren z'n schuur
op de juiste wijze te behandelen en eerst hierdoor zal men te
weten komen, wat men met het ventilatiesysteem kan bereiken.
Over de wijze, waarop een bewaarplaats ingericht moet worden, is
reeds een en ander medegedeeld in de §§ 25 en 27. Aan het einde van dit
boekje zijn een aantal teekeningen opgenomen, waarin een en ander nog
nader is aangegeven.
Het gegeven ontwerp op blad I, is dat van een fruitbewaarplaats met
dubbelen vloer en het zal niet moeilijk vallen, het meer eenvoudige type,
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zonder roostervloer, hieruit af te leiden. Het aantal te bergen kisten à 25 kg,
van 60 X 35 X 27,7 cm bedraagt 1230, zoodat in totaal ongeveer
30 000 kg appelen kan worden geborgen. Men houdt dan in het midden
een looppad van 80 cm breedte over.
De buitenmuren van de schuur bestaan uit twee halve steenen, waartusschen 6 cm spouw. Alleen de tusschenwand bestaat uit een halven steen.
In de bewaarplaats is
tegen de muren een
Oosterhoutsche bouwplaat
van 5 cm gebracht, op
regels. Dit is in de detailteekening van blad II
duidelijker aangegeven.
Tegen het plafond zijn de
isolatieplaten onder tegen
de balken bevestigd. Na
tuurlijk kan men ook
andere isolatiematerialen
toepassen, die hiervoor
geschikt zijn, zooals Dempo-, Heraklith- en Vehaplaten en dergelijke in
den handel verkrijgbare
fabrikaten. Bij gebruik
van kurk dient men er
aan te denken, dat kurk
nooit met kalk in aan
raking mag komen, dus
ook niet met cement,
waarin kalk verwerkt is.
In die gevallen, waarin
men werkt met een ver
hoogden roostervloer, dient
de isolatie ook onder de
balken door te loopen tot
gelijke hoogte met den
grond buiten.
een planken roosterwerk
g (.m
plank met
van
4 cm tusschenruimte.
De dakbedekking is van riet, doch kan zonder bezwaar vervangen
worden door pannen.
Fig. 34.

Zelf aandrukkende klink op geïsoleerde deur.

Op blad II is een koekoek, met bijbehoorende luiken, meer in details
aangegeven. Tevens is daar aangegeven de wijze, waarop een luik gecon
strueerd kan worden, indien men zonder roostervloer werkt.
Voor de constructie van een geïsoleerde deur zij eveneens naar blad II
verwezen. Er zij hier nog op gewezen, dat men er voor dient zorg te dragen,
dat de deuren en luiken zoo min mogelijk aan krimpen en zwellen van
het houtwerk onderhevig zijn. Hierdoor krijgt men op een gegeven oogenblik
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slechte sluiting, met al de narigheid van dien. Men kan dit voorkomen,
door zoowel deur als luik van een stevig raamwerk te voorzien, waarin
de isolatie wordt aangebracht, en waarop men binnen- en buitenkant
bevestigt.
Deuren en luiken dienen van zelf aandrukkende klinken te worden
voorzien. Van een deur is een voorbeeld gegeven in fig. 34.
Bij den bouw van de bewaarplaats is het wenschelijk alle houtwerk
in de bewaarplaats met een schimmeldoodend middel te bestrijken, waar
door men voorkomt, dat zich hierop schimmels kunnen ontwikkelen.
In den handel zijn hiervoor tal van stoffen aanwezig, zooals Antinnonin,
Wolmanzout en Xylamon. Het gebruik van ijzervitriool voor dit doel is
voor fruitbewaarplaatsen beslist niet afdoende.
48.

Bouwkosten

Nemen we het ontwerp fruitbewaarplaats, zooals dit in de vorige
paragraaf is toegelicht, en zooals dit op blad I en II staat uitgewerkt,
dan komen we globaal tot de volgende kosten:
Metselwerk
Timmerwerk
Loodgieterswerk, en aanleg electriciteit
Schilderswerk
Rietdekken
Totaal

f 1 250,—
1 450,—
125,—
125,—
550,—
f 3 500,—

Deze begrooting is een kostenberekening, welke gebaseerd is op de
prijzen van vóór September 1939.
Bij deze bewaarplaats zij men er op bedacht, dat in deze begrooting
het geheele gebouw vervat is. Dus inbegrepen de sorteerruimte, het afdak
aan de Noordzijde en den vrij ruimen zolder boven het geheel.
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