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Dr. Ir. E. W. B. van den Muijzenberg

Nu de E.E.G. tot stand is gekomen en onze oud
minister van Landbouw daarbij als vice-voorzitter
een belangrijke rol gaat spelen, lijkt het mij goed
iets over samenwerken en vertrouwen te zeggen.
Deze zijn namelijk zeer nodig bij de huidige en
komende internationale samenwerking. Zonder
vertrouwen is een wezenlijke samenwerking niet
mogelijk.
De secretaris van het Verbond van Nederlandse
Werkgevers heeft er kortgeleden op gewezen dat
wij in Nederland open en kritisch tegenover de
E.E.G. dienen te staan, vooral open, dat wil zeg
gen vertrouwenschenkend. Hierin kan ik hem vol
ledig ondersteunen, vooral voor ons ouderen, doch
als wij over vijftien jaar zover zijn dat de E.E.G.
volledig werkt zal het hopelijk mogelijk zijn zo
veel vertrouwen in de vijf andere landen te stellen
dat wij die ook als 'binnenland' zullen beschouwen.
Door het instituut wordt steeds internationaal con

tact gezocht, zoals door mij onder andere kort
geleden op een lezing in Parijs over technische
hulpmiddelen bij de veredeling van gewassen.
Professor Chouard, voorzitter van het XV Inter
nationale Tuinbouwcongres in Nice wil nu graag
een phytotron, dat wil zeggen een complex van
klimaatkassen en -ruimten, dat nog in aanbouw is,
voor ons open stellen.
Het steeds ingewikkelder worden van het bedrijf,
waarbij het nodig is steeds langer vooruit onze
maatregelen te treffen, maakt ook weer een onder
linge samenwerking noodzakelijk.
In het bijzonder is hierbij te denken Mn het cen
traal warmtebedrijf, waarbij van è'n punt uit
honderd bedrijven centraal worden ve, warmd. Ook
dit zal alleen door vertrouwen en samenwerking
tot stand kunnen komen. Voor deze bedrijven,
maar ook voor een centralisatie op het eigen be
drijf, zijn afstandsleidingen nodig.
Hierover zal vandaag de heer Spoelstra nadere
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mededelingen doen. Verder zult U op deze dag
horen dat het nodig is om vertrouwde metingen te
doen, hetgeen mejuffrouw Los naar voren zal
brengen. Daarnaast zullen wij vernemen hoe er
vertrouwen dient te zijn in economische bereke
ningen voor een moderne kas, waarbij zowel aan
de kosten als aan de inkomsten voldoende aan
dacht wordt besteed (Ir. de Vries). Ook het
kunststoffenprobleem wordt aan de orde gesteld,
en wel door Ir. Germing. Meer en meer gaan we
beseffen dat, evenals bij kunststoffen, bij samen
werking, niet alleen hier, doch ook in E.E.G.verband een zekere doorzichtigheid en plasticiteit
zeer belangrijk zijn.
Wij dienen vertrouwen in de toekomst te hebben.
Zoals U weet, is sedert een eeuw geleden de be

roepsbevolking ongeveer verdrievoudigd, terwijl het
aantal personen werkzaam in de land- en tuin
bouw, ongeveer weer op hetzelfde peil is als 100
jaar geleden, namelijk 550 000. Bovendien kun
nen wij in de laatste jaren een zeer sterke afname
waarnemen en wij mogen verwachten dat dit voor
lopig doorgaat. Men neemt aan dat in 1970 maar
ca. 7 % van de beroepsbevolking in de land- en
tuinbouw werkzaam zal zijn. Thans is dit nog
ongeveer 16 %.
Dit betekent dat ieder die in land- en tuinbouw
werkzaam is, op zichzelf belangrijker wordt. De
agrariër zal dan niet langer iemand zijn die tot de
grote massa behoort, maar degene die met kennis
en inzicht zijn bedrijf weet te voeren. Ik hoop dat
daartoe deze dag weer iets zal bijdragen.

Kunststoffolie in de tuinbouw

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de
verschillende toepassingsmogelijkheden van kunst
stof in de tuinbouw. Het is uiteraard onmogelijk
alle aspecten te behandelen. We zullen ons daarom
beperken tot de kunststoffen die geleverd worden
in de vorm van foliën en dan nog in het bijzonder
tot de foliën van Polyvinylchloride en polyaethyleen.

Ir. G. H. Germing

Door de voortdurende ontwikkeling van de tech
niek verschijnen er telkens nieuwe soorten kunst
stof op de markt. Deze nieuwe kunststoffen zijn
vaak beter van kwaliteit en/of goedkoper dan de
bestaande. Deze gang van zaken is ook voor de
Nederlandse tuinbouw van belang. Immers, het ge
bruik van kunststoffen maakt wellicht nieuwe of
goedkopere teeltmethoden mogelijk. Dit zou dan
weer kunnen leiden tot verlaging van de produktiekosten of verhoging van de geldelijke opbrengst
van de geteelde produkten.

1. Vervanging van glas
De vervanging van glas door kunststoffolie wordt
het eerst behandeld omdat deze toepassingsmoge
lijkheid nogal sterk in de algemene belangstelling
staat. Door verschillende, in het volgende nader
te bespreken oorzaken heeft leze toepassing in
de praktijk nog vrijwel geen ingang gevonden.
Overigens kan de term 'kunststof ter vervanging
van glas door kunststoffolie' aanleiding geven tot
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misverstand omdat men zou kunnen denken dat
hiermee bedoeld wordt het zonder meer vervangen
van glas door een kunststofprodukt. Dit is echter
niet in overeenstemming met het feit dat kunst
stoffen een groep van materialen vormen met
geheel nieuwe en specifieke eigenschappen en met
een geheel eigen wijze van toepassing.
Kunststoffen stellen ons bij voorbeeld in staat van
geheel nieuwe kasvormen en -constructies uit te
gaan. Wanneer wij de kunststoffen zo bezien,
wordt het duidelijk dat het voornaamste voordeel
van hun toepassing in de kassenbouw is, dat er
goedkopere teeltruimten mee kunnen worden ge
bouwd. Zolang echter de constructiemogelijkhe
den nog niet voldoende zijn onderzocht, is het
moeilijk een oordeel over de toepassing van kunst
stoffen als bedekkingsmateriaal uit te spreken, te
meer daar we nog onvoldoende op de hoogte zijn
van de tuinbouwkundige aspecten. Toch zal het
moeilijk zijn bij een bespreking van de toepas
singsmogelijkheden van kunststoffen een verge
lijking met glas uit de weg te gaan. Het is nu een
maal zo, dat al onze kennis van binnenteelten op
gedaan is bij de teelten onder glas.

1.2. Klimaatsomstandigheden onder
kunststoffoliën
Vervolgens willen we enkele klimaatfactoren die
van belang zijn voor de planten en waarop de
toepassing van kunststoffen van invloed is, in het
kort bespreken.
1.2.1. Licht
In de winter- en voorjaarsmaanden is het licht dik
wijls de beperkende groeifactor. We zullen er dus
naar moeten streven dan zoveel mogelijk licht aan
de planten ten goede te laten komen. Nieuwe (dat
wil zeggen nog niet gebruikte) kunststoffen laten
evenveel of minder licht door dan glas. Bij het ge
bruik neemt de lichtdoorlatendheid van kunststof
folie echter af door:
le. veroudering van het materiaal (onder andere
verkleuring) ;
2e. condensvorming op de kunststoffolie (door de
hogere oppervlaktespanning van kunststof vloeien
waterdruppels minder snel af dan bij glas en ont
staat er een laag fijne druppeltjes);

1. 1. De duurzaamheid van kunststoffoliën

3e. vervuiling (deze is bij kunststof in het alge
meen ernstiger dan bij glas).

Een van de grootste moeilijkheden waar we bij
de toepassing van kunststoffolie in de tuinbouw op
stuiten, is de geringe levensduur van dit materiaal.
Deze geringe duurzaamheid maakt een regelma
tige vervanging noodzakelijk; de levensduur van
aan de buitenlucht blootgestelde foliën wordt
thans op ten hoogste twee jaar gesteld. Er zijn ech
ter aanwijzingen dat men er in zal slagen foliën
met een aanzienlijk langere levensduur te produ
ceren.
Veroudering of verwering van kunststoffolie is
voornamelijk een gevolg van de ultraviolette stra
ling in het zonlicht, die in de stof bepaalde ver
anderingen teweegbrengt. Het is daarom gewenst
folie, die niet gebruikt wordt, in het donker te
bewaren.

Genoemde factoren tezamen kunnen maken dat
kunststoffolie aanzienlijk minder licht doorlaat
dan glas. Hoewel bij toepassing van kunststoffen
de kas veelal lichter van constructie kan zijn en
de spanten dus ook minder licht zullen wegnemen,
moet in het winterseizoen rekening gehouden wor
den met een slechtere plantengroei tengevolge
van lichttekort [9].
Wat de doorlatendheid voor ultraviolette stralen
betreft, kunnen we het volgende opmerken. Som
mige soorten kunststoffolie laten meer ultraviolet
te stralen door dan glas (zie grafiek). Aan dit op
zichzelf interessante feit moet echter geen te
grote tuinbouwkundige waarde worden toegekend.
Ultraviolette straling geeft een minder gerekte
vorm aan de planten. De absolute hoeveelheid ul-
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traviolette straling in het natuurlijk zonlicht op
aarde is echter zó gering dat hiervan in het alge
meen geen merkbare invloed op de plantengroei
uitgaat. Waar het voor de planten in de eerste
plaats op aankomt is het zichtbare licht en de
hoeveelheid die hiervan voor de planten beschik
baar komt.
1.2.2. Temperatuur
Het kasklimaat wordt mede bepaald door de tem
peratuur, die op haar beurt weer beïnvloed wordt
door de warmtedoorlatendheid van het bedek
kingsmateriaal. Glas en kunststof laten beide
warmte door via geleiding en straling. Wat de
warmteverliezen door geleiding betreft, is er slechts
een gering verschil tussen een glaswand en een
wand van kunststoffolie. Ten aanzien van de door
latendheid voor warmtestraling vinden we echter
wel verschillen tussen glas en kunststof. Glas laat
namelijk slechts een gering deel van de infrarode
straling boven de 3000 mM door, kunststoffen ech
ter veel meer.

De van de grond en planten uitgaande warmtestra
len worden dan ook in het algemeen door kunst
stof wel, door glas niet doorgelaten. Hierdoor zal
's nachts de temperatuur in een koude kas met
kunststof sterker kunnen dalen dan in een kas met
glas. Dit verschijnsel, dat reeds op verschillende
plaatsen is geconstateerd, zal in de toekomst ver
der moeten worden onderzocht, omdat het kas
klimaat hierdoor vrij sterk wordt beïnvloed. Van
de twee kunststoffen, die veelal voor folie worden
gebruikt, laat polyaethyleen (in het algemeen) de
warmtestralen beter door dan Polyvinylchloride.
Bij nachtvorst zijn dus onder polyaethyleen het
eerst schadelijke temperaturen te verwachten. Dit
is o.a. door Renard in Duitsland aangetoond [12].
1.2.3. Luchtvochtigheid
Ook de luchtvochtigheid is belangrijk voor het
kasklimaat. Het is gebleken dat de luchtvochtig
heid in kunststofkassen hoger is dan in met glas
bedekte kassen. Hiervoor zijn de volgende ver
klaringen te geven:
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Ie. kassen van kunststof zijn dichter door een be
tere afdichting met minder kieren;
2e. kunststoffolie houdt het condensatiewater
beter vast dan glas, waardoor het verdampend op
pervlak in de kas groter is. Terwijl voor be
paalde gewassen of onder bepaalde omstandighe
den een hoge luchtvochtigheid gunstig kan zijn, is
dit voor andere gewassen of onder andere om
standigheden ongewenst. In het laatste geval zal
dus flink gelucht moeten worden. Daarom zal er
bij de bouw van kunststofkassen met een voldoende
luchtingsmogelijkheid rekening moeten worden
gehouden.
Een nadeel van de condensatie op kunststof is
dat bij wind of door op andere wijze veroorzaakte
bewegingen waterdruppels op het gewas terecht
komen. Ook dit is door tijdig luchten enigszins te
voorkomen. Verder zal, naarmate de helling van
de folie steiler is, het condensatiewater gemakke
lijker naar de goten afvloeien. Overigens is onder
een dubbele laag kunststoffolie de condensatie ge
ringer door de minder grote temperatuurverschil
len.
Op grond van het voorgaande kunnen we consta
teren dat het zeker mogelijk is planten onder
kunststof te telen. Aangezien de klimaatcondities
in een kunststofkas in het algemeen anders zijn
dan in een glasopstand, zal aanpassing van de cul
tuurmaatregelen nodig zijn. Dit is een kwestie
van ervaring.
Het is mogelijk gebleken op deze wijze bij koude
teelten onder kunststof goede teeltresultaten te ver
krijgen.

plaatsbare en betrekkelijk goedkope constructies
te maken.
Ook voor grotere teeltruimten, bij voorbeeld kas
sen en warenhuizen, kunnen we gebruik maket.
van kunststof folie.
Voor de ontwikkeling van en het onderzoek met
kassen van kunststoffolie lijkt het voorshands het
beste uit te gaan van betrekkelijk eenvoudige, maar
vooral goedkope constructies. Deze constructies
zullen vooreerst wel voornamelijk voor koude
teelten worden aangewend, aangezien hierbij in
het algemeen minder hoge eisen aan de kas wor
den gesteld dan bij stookteelten. Daar in de zomer
de beschikbare hoeveelheid licht veelal ruim vol
doende is, speelt de geringere lichtdoorlatendheid
van kunststofkassen in dit seizoen geen rol van
betekenis.
Wellicht kan de toepassing van kunststofkassen
later, op grond van de opgedane ervaringen, wor
den uitgebreid tot stookteelten. Wanneer men er
dan van uitgaat dat het grote voordeel van het ge
bruik van kunststofkassen gelegen is in de moge
lijkheid gebruik te maken van goedkopere teelt
ruimten, is het niet ondenkbaar dat dit zal leiden
tot de vervaardiging van constructies waarvan de
levensduur overeenkomt met die van het bedek
kingsmateriaal. Als het bij voorbeeld mogelijk zou
zijn een kunststof te produceren met een levens
duur van circa 10 jaar, zou hiervoor een goedkope,
weinig onderhoud vragende onderbouw kunnen
worden gebruikt. Deze goedkope bouwwijze, die
een snelle afschrijving mogelijk maakt, heeft het
voordeel.dat men zich vrij snel kan aanpassen bij
veranderde afzetmogelijkheden en nieuwe techni
sche vindingen.
1 . 4 . T o e p a s s i n g e n i n h e t b ui t e n l a n d

1.3. Toepassingsmogelijkheden in Nederland
In de eerste plaats moeten we hierbij denken aan
vervroeging van vollegrondsteelten, zoals die thans
plaats vindt in bakken met eenruiters. Met behulp
van kunststoffolie is het mogelijk eenvoudige, ver

In de praktijk worden in Nederland nog vrijwel
geen kassen van kunststoffolie gebruikt. Buiten ons
land worden 'plastic'-kassen kennelijk veelvuldiger toegepast, ofschoon we de gegevens die we
hierover in de literatuur vinden, wel met enige
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Enkele voorbeelden van kunststof
constructies voor het vervroegen van
vollegronds teelten. (Demonstraties
te Gembloux, België.)

voorzichtigheid moeten beoordelen. Zo worden in
Amerika, in Californië, wel kassen gebruikt, die
van oktober tot april met kunststoffolie (veelal
polyaethyleen) worden bedekt. Het betreft hier
eenvoudige en goedkope constructies die ieder jaar
met een enkele of dubbele laag nieuwe folie wor
den bekleed. Ze worden soms verwarmd met propaanbranders [14, 16]. Bij de beoordeling van
de bereikte resultaten moeten we ons echter reali
seren, dat èn de klimaatomstandigheden -èn de af
zetmogelijkheden in Californië geheel verschil
len van die in ons land, zodat vergelijking vrijwel
onmogelijk is.
Een ander gebied waar kassen met kunststof wor
den gebruikt, is Finland, doch ook daar zijn de
teeltomstandigheden anders. Zo blijken bij voor
beeld de tomaten die in deze kassen worden ge
teeld, ook in de zomer een zeer goede prijs op te
brengen, zodat deze teelt hier vrij spoedig rendabel

is. Maar in Nederland zullen tomaten uiteenkunststofkas op de markt moeten concurreren met onze
glastomaten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat
de teelt onder kunststof geen mogelijkheden biedt
als het gelukt tomaten van een goede kwaliteit te
produceren. Wij achten het zeker mogelijk dat in
de toekomst bij voorbeeld koude tomaten onder
kunststof even rendabel als onder glas worden ge
teeld. Daartoe is het nodig dat men met gebruikma
king van de specifieke eigenschappen van kunst
stoffolie de produktiekosten weet te verlagen en
de opbrengst en kwaliteit van de produkten te ver
hogen.
2. Tijdelijke bedekking voor vervroeging
Bij het vervroegen van teelten vervullen kunst
stofconstructies een functie die te vergelijken is met
die van de reeds lang in gebruik zijnde bakken. Het
doel van een tijdelijke bedekking is voorname
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lijk een verhoging van de temperatuur zowel van
de lucht als van de grond.
Uit proeven is gebleken, dat het mogelijk is vollegrondsteelten door bedekking met kunststof te
vervroegen (tomaten, bonen, sla) [9, 11]. In ver
gelijking met bakken en andere constructies met
glas zijn de teeltresultaten onder kunststof vaak
wat minder gunstig. Ook hier moet echter wor
den bedacht dat bij toepassing van kunststoffolie
in het algemeen goedkopere constructies kunnen
worden gebruikt. Wanneer er evenwel hogere eisen
aan de constructie worden gesteld (bij voor
beeld voor het luchten en het water geven), is
het vooral de constructie zelf die het geheel duur
en de toepassing van kunststof als bedekkingsma
teriaal dus minder aantrekkelijk maakt. Hoe een
voudiger de constructie kan zijn, des te eerder
is het verantwoord kunstoffolie te gebruiken. Met
het oog op de reeds genoemde doorlatendheid
van heldere kunststoffolie voor de door de grond
uitgezonden warmtestralen, mag aan de mogelijk
heid van naöhtvorstbestrijding door middel van
kunststoffolie geen te grote waarde worden toege
kend. Een vergelijking met constructies met glas
als bedekkingsmateriaal is gevaarlijk.
Tenslotte nog dit: het gebruik Van kunststof kost
geld en dit moet op zijn minst terugverdiend wor
den. Of en hoe dit gelukt, is afhankelijk van vele
plaatselijke factoren. Men kan de juiste methode
alleen maar vinden door vele proeven op kleine
schaal onder plaatselijke omstandigheden te
nemen.
3. Isolatie van kassen
Deze toepassing van kunststof heeft vrij algemeen
ingang gevonden. Ongetwijfeld wordt de meeste
kunststoffolie voor dit doel gebruikt.
Zoals bekend is, verliest een kas haar warmte gro
tendeels door geleiding via de wanden, dus door
het glas. Hoe gemakkelijker het glas de warmte
doorlaat, des te sterker is de afkoeling en des te

meer moet er dus worden gestookt. Een zeer alge
mene methode om de warmtedoorlatendheid van
een wand te verminderen is het aanbrengen van
een isolatielaag. Stilstaande lucht heeft een goede
isolerende waarde. Het bekleden van kassen met
kunststoffolie heeft nu tot doel langs de glaswan
den een isolerende laag stilstaande luöht aan te
brengen. De warmteverliezen via de glaswand in
een kas blijken dan met 30—40 % te kunnen
worden verminderd. Deze cijfers hebben echter be
trekking op kassen die geheel bekleed zijn aan de
binnenzijde, dus van de nok tot de voet [1, 12].
Tegenover het voordeel van warmtebesparing
heeft een volledige bekleding ook enkele nadelen.
In de eerste plaats ontstaan lichtverliezen in de
kas van 10—25 %, en verder kan een te hoge
luchtvochtigheid ontstaan.
In Nederland worden de zijwanden veelal tot
1,20 à 1,50 m hoogte bekleed, zodat de genoemde
nadelen veel minder spreken. Weliswaar wordt
op deze wijze veel minder op brandstoffen bespaard
dan bij een volledige bekleding, maar vooral de
randrijen komen veel gunstiger te staan doordat
'koude straling' van de wand en directe tocht
worden tegengegaan.
De kunststoffolie kan op een goede en goedkope
wijze worden aangebracht. Op de gewenste
hoogte wordt een verzinkt ijzeren draad langs de
te isoleren wand gespannen en de folie wordt hier
op met een kleine overslag met wasknijpers vast
geklemd. Voor een goede afsluiting aan de onder
zijde moet de folie in de grond worden gestopt of
met grond tegen de kasvoet worden gedrukt.
Aangezien het isolerend effect wordt verkregen
door de luchtlaag, speelt de soort en dikte van de
kunststoffolie hier geen rol. Het gaat er dus alleen
maar om het goedkoopste en gemakkelijkste sys
teem te vinden. Het best kan men polyaethyleen
gebruiken, omdat dit in dunnere en goedkopere
kwaliteiten verkrijgbaar is dan polivinylchloride.
Polyaethyleen 0,05 mm is zeer goed bruikbaar,
maar soms kan ook polyaethyleen 0,02 mm wor-
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den toegepast, als het met de nodige zorg en voor
zichtigheid wordt aangebracht.
Daar de kunststoffolie zich bij deze toepassing ach
ter het glas bevindt en glas de ultraviolette stralen
tegenhoudt, veroudert het materiaal langzamer
dan buiten. Men kan dus de folie ook 's zomers
laten hangen. Voor het geval het beter is het doek
te verwijderen, doet men goed geen te dunne soort
folie te gebruiken.
4. Het maken van stekruimten

Stektent van polyaethyleen

Foto I.T.T.

Grondafdekking bij aardbeien in Amerika
Foto Bakelite Review

Voor het stekken en enten van gewassen is een
hoge relatieve luchtvochtigheid vereist om uitdro
ging van de planten tegen te gaan. Eén van de
middelen voor het verkrijgen van een hoge lucht
vochtigheid in een ruimte is een dampdichte af
sluiting. Voor dit doel is kunststoffolie uitstekend
te gebruiken, want zowel polyaethyleen als Poly
vinylchloride zijn betrekkelijk ondoorlatend voor
Waterdamp.
Een aardig voorbeeld van deze toepassing is het
stekken van kamerplanten in een bloempot, waar
bij plant en pot ingehuld worden in kunststof
folie. Het best voldoet hiervoor polyaethyleen,
in dit verband ook wel aangeduid als 'ademend
plastic', omdat deze stof enigszins lucht door
laat en dus een geregelde luchtverversing mo
gelijk maakt. Bovendien is polyaethyleen in een
voor dit doel handzame vorm en afmeting verkrijg
baar. Op deze wijze kunnen in een huiskamer vele
soorten planten worden gestekt.
Kunststof folie kan ook in grote stekruimten wor
den toegepast. Ir. Floor [8] heeft in het Instituut
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen een
speciale stekkas van kunststoffolie ontworpen. Der
gelijke stekruimten zijn o.a. zeer goed te gebruiken
voor het zogenaamde stekken onder waternevel,
waarbij automatisch een nevelinstallatie in werking
wordt gesteld als er te veel vocht is verdampt. Uit
paragraaf 3 zal de lezer kunnen opmaken dat ook
bestaande kassen met kunststoffolie voor het stek
ken worden ingericht.
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5. Grondafdekking
Kunststoffolie werd in Amerika het eerst voor
grondaf dekking gebruikt [7]. Daar wordt ze onder
andere toegepast bij aardbeien. Vroeg in het voor
jaar worden over de rijen jonge planten banen
zwarte kunststoffolie uitgelegd, waarna op de plaat
sen waar zich planten bevinden met een mes sne
den in de folie worden aangebracht. De folie komt
dus om de planten heen te liggen. Ook wordt wel
het eerst de folie uitgelegd en daarna geplant.
De afdekking rondom de planten heeft tot doel:
1. het schoonhouden van de vruchten (de vruch
ten komen niet in aanraking met de grond; er zou
bovendien aanzienlijk minder vruchtrot (Botrytis)
optreden) [2];
2. een zekere oogstvervroeging (onder het doek
is de grondtemperatuur hoger) ;
3. het voorkómen van onkruidgroei tussen de plan
ten (het onkruid gaat dood door gebrek aan licht) ;
4. een vermindering van de verdamping van het
water uit de grond;
5. een vermindering van het structuurbederf van
de grond.
Een van de bezwaren van deze werkwijze is on
getwijfeld het extra werk en wellicht de hinder
die bij het oogsten wordt ondervonden. Een an
der bezwaar kan zijn de grotere kans op nachtvorstschade; vooral bij aardbeien en bonen be
staat dit gevaar. Door de afdekking ontwikkelen
de planten zich sneller, waardoor zij tijdens de pe
riode van nachtvorsten kwetsbaar zijn (bloe
men!). Bovendien kunnen boven de zwarte folie
lagere nachttemperaturen worden verwacht dan
boven onbedekte grond. Voor deze toepassing is
het nodig zwarte folie te gebruiken, omdat onder
helder doek vaak een zeer sterke onkruidontwikke
ling plaats vindt. Daardoor wordt het doek opge
licht en ontstaan plaatselijk waterplassen. Zwarte
folie is veel duurzamer dan heldere folie. Verder
is het nodig de folie van kleine gaatjes te voorzien
voor de afvoer van regen- en condensatiewater.

Gaten van circa i cm doorsnee op 5—10 cm af
stand van elkaar schijnen voldoende te zijn. Men
kan de folie het vlugst perforeren wanneer het zich
nog op de rol bevindt; met een hol pijpje (een zo
genaamde kurkboor) worden dan zeer veel gaatjes
tegelijk geponst.
In ons land is met grondafdekking nog zeer weinig
ervaring opgedaan. Voor bepaalde teelten lijki. het
echter wel de moeite van het proberen waard. Zelf
hebben wij enige ervaring opgedaan met komkom
mers in bakken. Zij vertoonden een betere groei
en gezondheid dan planten op niet bedekte grond.
Er zijn aanwijzingen dat bepaalde schimmelziekten
(zoals Sclerotinia) hierdoor worden tegengegaan.
Ook werd een verhoging van de grondtemperatuur
van 1 tot 4° C waargenomen [9]. Door grordafdekking met kunststoffolie kan men ook het kie
men en opkomen van de planten in zaaibedderi be
vorderen. Hiervoor kan dunne doorzichtige folie
worden gebruikt die na het opkomen van de plant
jes spoedig wordt verwijderd. De snellere kieming
wordt veroorzaakt door geringere uitdroging en
hogere grondtemperatuur [3],
6. Andere toepassingen die voor de tuinbouw van
belang kunnen zijn

Afdekken tegen vorst. Gewassen zoals sla en bloem
kool, die bij strenge vorst in koude kassen of
warenhuizen staan, worden wel afgedekt met
papier. Ook dunne, heldere kunststoffolie is dan
zeer goed bruikbaar, omdat deze tevens licht door
laat. Dit is vooral bij langdurige vorstperioden van
belang.
Het effect van deze bedekking, namelijk minder
'vorstschade', moet voornamelijk gezocht worden
in de geringere uitdroging onder de folie. Vee. zo
genaamde vorstschade is een gevolg van verdro
ging.
Waterdichtmaken van bakken en tabletten. Ta
bletten met potplanten die enige malen per week
korte tijd, circa i uur, gevuld worden met een
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voedingsoplossing, worden bekleed met kunststof
folie die te voren op maat gemaakt is (o.a. door
lassen of lijmen).
Het afscheiden van grond. Teeltbedden met ge
zonde grond kunnen van de overige — besmette grond gescheiden worden door kunststoffolie. Ook
voor het verbreken van de waterbeweging vanuit
of naar diepere lagen is dit materiaal geschikt.
Het gebruik van verplaatsbare werktenten. Buiten
werkzaamheden, zoals het omkuilen in bloemisterijbakken, het opzetten van witlofwortels, het oogsten
van witlof, het snoeien en dergelijke, kunnen bij
gebruik van verplaatsbare werktenten ook onder
slechte weersomstandigheden worden uitgevoerd.
Schermen van kassen. In plaats van schermmatten
kan ook — eventueel gekleurde — kunststoffolie
(of een weefsel van kunststof) worden gebruikt
voor het weren van de zon. Kunststoffolie is ech

Werktent van kunststoffolie (gaas als bescherming)

ter moeilijk op en uit te rollen. Bovendien is de
duurzaamheid van folie buiten de kas gering van
wege de verwering onder invloed van het zonlicht
en de mechanische beschadiging door de wind. De
folie wordt dan ook wel aan de binnenzijde van de
kas aangebracht als een soort verlaagd plafond;
dit is bij voorbeeld nuttig bij schaduwminnende
planten, die een betrekkelijk hoge temperatuur
kunnen verdragen. Verder wordt op deze wijze de
luchtvochtigheid in de kas nog enigszins verhoogd
en kan sterk gelucht worden zonder directe tocht
bij de planten. De folie wordt voor een langere tijd
aangebracht en niet steeds verwijderd bij donker
weer.
Verduisteren van teeltruimten. Voor het vervroe
gen of verlaten van de bloei wordt soms een zo
genaamde kortedagbehandeling toegepast (bij
voorbeeld bij aardbeien en chrysanten). De plan
ten worden dan gedurende een deel van de dag ver

Hulzen van polyaethyleen als geleiders bij
warmeluchtverwarming

Foto I.T.T.
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Wand van kunststoffolie voor
afscheiding van een kweekruimte

duisterd; hiervoor kan zwarte kunststoffolie dienst
doen mits deze voldoende dik is en in het geheel
geen licht doorlaat. Als bezwaren tegen kunststof
folie worden echter wel genoemd een te sterke
temperatuurstijging door onvoldoende ventilatie
en de windgevoeligheid bij opstelling in de buiten
lucht.
Afdekking van de grond bij grondstomen. Hier
voor is kunststoffolie wel te gebruiken, maar dit
materiaal vervormt en veroudert snel bij de hoge
temperaturen. Wellicht zijn andere kunststoffen
(nylon) beter bruikbaar voor dit doel. Daar de
kunststoffolie door de ontwijkende stoom gemak
kelijk opgelicht kan worden, moeten de randen
worden verzwaard; hiervoor worden wel kettingen
gebruikt.
Geleiding van warme lucht bij verwarming van
ruimten, bij voorbeeld kassen. De warmteverdeling
bij gebruik van warmeluchtkachels kan worden

verbeterd met hulzen of mouwen van kunststof
folie die veelal gemaakt zijn van polyaethy een,
omdat dit in deze vorm wordt geleverd. In de mou
wen zijn op bepaalde plaatsen gaten aangebiacht
voor uittreding van de lucht.
Kweekpotten, speciaal voor tomaten. De tomaten
planten worden opgepot in zakken van polyaethyleen en later met dit omhulsel uitgeplant
nadat in de bodem enige gaten voor de wortels
zijn aangebracht [4]. Deze toepassing van kunst
stoffolie vertoont veel overeenkomst met het ge
bruik van tompotten.
Afscheiden van kweekruimten. Met kunststof
folie kan een gedeelte van een kas of warenhuis
tijdelijk van de overige teeltruimte worden afge
scheiden. Indien de aldus verkregen ruimten af
zonderlijk worden verwarmd, beschikt men over
afdelingen met verschillende temperaturen. Er kan
dan een deel van de kas worden gebruikt voor het
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opkweken van planten of er kunnen verschillende
gewassen in één kas worden geteeld.

Summary
Plastics film (polyethylene) in horticulture

Volledigheidshalve dienen ook de volgende twee
toepassingen te worden genoemd.
Bij wijze van proef zijn appels en komkommers in
een vroeg stadium in een polyaethyleen zakje ge
stopt. Bij het uitgroeien spant de folie zich om de
vruchten, die hierdoor enigermate tegen uitwen
dige invloeden worden beschermd. Of deze toepas
sing voor Nederlandse omstandigheden perspectie
ven biedt, zal nader dienen te worden onderzocht.
In droge streken van Amerika wordt de bodem
van waterreservoirs voor irrigatiedoeleinden wel
bekleed met kunststoffolie. Vanwege de kwetsbaar
heid van de folie moet de omgeving van de reser
voirs goed kunnen worden afgesloten [10].
Samenvatting
De tuinbouwers mogen belangrijke voordelen van
de toepassing van kunststoffen verwachten, indien
zij gebruik weten te maken van de bijzondere
eigenschappen van dit materiaal. De geringe
duurzaamheid vormt nog een rem voor toepassing
op grote schaal, vooral voor de toepassing als be
dekkingsmateriaal voor teeltruimten.
Vergelijking met glas leert dat door de grotere
doorlatendheid voor warmtestralen de warmtever
liezen door straling onder kunststoffolie groter
zijn dan onder glas.
Voor het verkrijgen van optimale teeltresultaten
moeten vaak andere cultuurmaatregelen worden
getroffen dan bij gebruik van glas omdat het kli
maat onder kunststof nogal sterk kan afwijken
van dat onder glas.
In de Nederlandse tuinbouw wordt kunststoffolie
voornamelijk gebruikt voor het aan de binnenzijde
bekleden van kassen om aldus warmte te be
sparen. Kunststoffolie kan echter voor tal van
andere doeleinden worden gebruikt; vooral het af
dekken van de grond met zwarte folie opent wel
licht perspectieven.

Market gardeners may expect considerable profit
from the application of plastics film if they know
how to take advantage of the special properties of
this material. The low degree of durability istill ham
pers large scale application, especially as a covering
material for growing spaces. Comparison with glass
shows that, owing to the greater permeability to heat
irradiation, losses of heat due to radiation aie greater
under film than under glass.
To obtain optimum results, cultivation methods other
than those used under glass will often have to be
adopted because the climate under film may differ
widely from that under glass.
In Dutch horticulture film is mainly used for coating
the inside of glasshouses for heat-saving purposes.
Film may, however, be used for many other purposes;
in particular, covering the soil with black film may
have good prospects.
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Verantwoord meten
Mej. G. J. Los, phys. dra.

Het doel van iedere meting is gegevens te ver
krijgen over materialen en omgeving. De nauw
keurigheid, die voor het gestelde doel vereist is,
bepaalt de te treffen maatregelen. Bovendien is
het nodig voor gelijksoortige metingen een goede
en uniforme werkwijze in te voeren, opdat waar
nemingen op verschillende tijdstippen en plaats ge
daan, onderling vergelijkbaar zijn. De uniformi
teit in waarnemingsmethode in de klimatologie
kan hiervoor tot voorbeeld dienen.
Alvorens zich meetapparatuur aan te schaffen óf
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met bestaande apparatuur aan het werk te gaan,
dient men zich af te vragen wat men wenst te
bereiken. De meetapparatuur dient aan het gestel
de doel aangepast en gecontroleerd te zijn. De
wijze van gebruik, de opstelling van de apparatuur
en de verdeling van de meetpunten over het object
vormen de volgende punten van overweging. Ver
volgens moeten de waarnemingen cp overzichte
lijke wijze worden genoteerd, waarbij er rekening
mee moet worden gehouden dat de waarnemingen
voor de toekomst bewaard moeten bïïjven, en ook
dan voor een ieder begrijpelijk moeten zijn.
Het sluitstuk van iedere serie metingen is cie ver
werking van de verkregen gegevens tot eer eind
conclusie.
Voor de tuinbouw van belang zijn onder andere:
metingen van temperatuur, luchtvochtigheid en
lichtintensiteit.
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Tem perat uurni etin g
Aangenomen wordt dat gemeten wordt met een
kwikthermometer.
Zoals bekend is, berust de temperatuurmeting
door middel van een kwik- of alcoholthermometer
op de gelijkmatige uitzetting van kwik en alcohol
bij toenemende temperatuur. Men trekt alleen het
volle profijt van deze gelijkmatigheid wanneer het
voor de thermometer gebruikte glas niet verandert
bij verandering van temperatuur en de capillair
over de gehele lengte dezelfde doorsnede heeft.
Het is nodig aandacht te besteden aan:
a. de kwaliteit van de thermometer

meter in een bakje geplaatst. Het water kan men
de gewenste temperatuur geven. Wel moet men er
door goed roeren voor zorgen dat de temperatuur
overal even hoog is. Het op de juiste wijze con
troleren van een thermometer is een precies en
tijdrovend werkje.
De Landbouw Physisch Technische Dienst te Wageningen en het K.N.M.I. te De Bilt belasten zich
gaarne met de ijking van een ijkgeschikte thermo
meter. Zij vragen voor hun diensten een kleine
vergoeding.
Om breuk zoveel mogelijk te voorkomen, worden
de duurdere thermometers veelal in een metalen
omhulsel geleverd.

b. het juiste gebruik van de thermometer.
ad a. De thermometer moet een duidelijke schaal
hebben, opdat de temperatuur vlug en zonder
grote inspanning (dus zonder kans op fouten) kan
worden afgelezen. Onderzocht dient te worden of
de thermometer de temperatuur juist aanwijst. Is
er een miswijzing dan moet de grootte daarvan
worden bepaald. Bij dit onderzoek wordt gebruik
gemaakt van het feit dat de temperatuurschaal
twee gemakkelijk te realiseren vaste punten heeft
en wel 0° C (het smelpunt van ijs) en 100° C
(het kookpunt van water).
Wil men nagaan of een thermometer bij 0° C de
juiste aanwijzing heeft, dan plaatst men hem in
een bakje met fijngestampt smeltend ijs, ervoor
zorgdragende dat het ijs goed aan het kwikreser
voir aansluit. Het is nodig de thermometer de tijd
te geven de omgevingstemperatuur aan te nemen.
Omdat het glazen omhulsel van het kwik de
warmte slecht geleidt, is een insteltijd van ten
minste 20 minuten vereist.
De aanwijzing bij 100° C kan men controleren
door de thermometer in een bakje met kokend
water te plaatsen. Bij andere temperaturen is con
trole slechts mogelijk indien men de beschikking
heeft over een geijkte thermometer. De te onder
zoeken thermometer wordt met de geijkte thermo

ad b. Het is moeilijk de plaats te bepalen waar
de temperatuur zal worden gemeten. Immers, nie
mand kan van te voren weten of een temperatuurverdeling wel dan niet gelijkmatig is, en op welke
plaatsen zich een temperatuur zal instellen die
representatief is voor het geheel. Alleen uitge
breide en herhaalde metingen kunnen in zo'n ge
val inzicht in de temperatuurverdeling opleveren.
Bij iedere temperatuurmeting dient de thermome
ter schoon en droog te zijn en afgeschermd tegen
straling en tocht. Bij het achterwege laten van
deze voorzorgsmaatregelen zijn fouten van enkele
graden te verwachten, waarbij de grootte van de
fout afhangt van toevallige omstandigheden. Dit
maakt de gegevens volkomen onbetrouwbaar.
Wil men de grondtemperaturen meten, dan dient
voor een goed contact met de bodem gezorgd te
worden en moet erop worden toegezien, dat zich
om de thermometer geen luchtlek bevindt.
Het inbrengen van de thermometer verstoort de
temperatuurverdeling altijd. Warmteafvoer door
de thermometer is niet te voorkomen. Men zal
moeten trachten dit warmtelek tot een minimum
te beperken. Het uitstekende deel van de thermo
meter moet bij voorkeur klein zijn in verhouding
tot het deel dat zich in de grond bevindt.
Vanzelfsprekend moet men de thermometer geen

14

plaats in de zon, vlak naast de verwarming of
voor een luchtraam geven; men zal een geschikte
plaats tussen het gewas moeten kiezen.
Een duurdere, maar ook meer gedetailleerde ge
gevens verschaffende, methode van meten is de
registrerende meting. Het voordeel hiervan is dat
een inzicht verkregen wordt in het temperatuurverloop in de tijd, terwijl ook tijdelijke fluctuaties
zich manifesteren.
Een ander voordeel is dat met dezelfde apparatuur
op meer plaatsen tegelijk de temperatuur kan wor
den gemeten. De temperatuur van planten bijvoor
beeld wordt zeer sterk beïnvloed door het opval
lende licht. De bestraalde zijde zal belangrijk war
mer worden dan de niet bestraalde.
De meting berust op het principe van de thermokracht. Het is mogelijk ook andere grootheden,
mits men deze als spanningsverschil kan meten,
met dezelfde apparatuur te registreren.
yochtigheidsmeting
Het principe van de vochtigheidsmeting berust op
het verschil in aanwijzing tussen een natte en een
droge thermometer.
Een natte thermometer is een gewone kwikther
mometer, waarbij om het kwikreservoir een ka
toenen kousje is geschoven. Dit kousje wordt voor
de meting bevochtigd met gedistilleerd water.
De natte thermometer (waaraan warmte wordt
onttrokken door de verdamping van water) wijst
een lagere waarde aan dan de droge. De grootte
van dit verschil - psychrometrisch verschil ge
naamd - hangt af van het vochtgehalte van de
omringende lucht. Zij is een maat voor deze voch->
tigheid.
Zoals bij vrijwel iedere meting is er ook bij de
vochtigheidsmeting een punt waaraan in het bij
zonder aandacht moet worden geschonken. Dat is
de ventilatie van de thermometer voor de afvoer
van de met verdampingsvocht gemengde lucht en
de aanvoer van voor de gehele omgeving repre
sentatieve lucht. Met deze ventilatie introduceert

men echter twee moeilijkheden. De eerste is een
extra verstoring van de lucht waarin men wil me
ten, en de tweede is de wind, die de ventilator
veroorzaakt. Deze wind vergroot de verdamping,
en dus ook de koeling. Aan het eerstgenoemde
euvel, de verstoring van de lucht, is bij geen enkele
ventilatie-methode te ontkomen. Het tweede be
zwaar tracht men op te heffen door de ventilatiesnelheid zo hoog op te voeren, dat verhoging van
die snelheid geen vergroting van het psychro
metrisch verschil meer teweegbrengt. De bij iedere
psychrometer behorende tabellen zijn erop be
rekend, dat aan de voorwaarden van optimale
ventilatie is voldaan.
Wat de als eerste genoemde moeilijkheid betreft,
is het wellicht goed te vermelden dat ook gepro
beerd is betrouwbare vochtigheidsmetingen uit te
voeren zonder ventilatie. Daarbij werden de meetelementen minimaal klein gemaakt. Er werden
draadjes van 0,03 en 0,01 cm diameter gebruikt.
Een nadeel is hun grote kwetsbaarheid; een voor
deel het feit, dat het mogelijk is gedetailleerde
gegevens te verkrijgen over de vochtigheidsverde
ling in een ruimte, iets wat met een geventileerde
psychrometer niet tot de mogelijkheden behoort.
Samengevat is de stand van zaken deze: maakt
men gebruikt van een natte en droge kwikthermo
meter dan is een goede ventilatie (minimaal 2 m/
sec. gedurende 10 minuten voor de aflezing, voor
afgegaan door een aanpassingstijd van 10 minu
ten) onontbeerlijk, teneinde een juist temperatuur
verschil te verkrijgen. Bij andere, meer verfijnde
methoden zijn er misschien uitwijkmogelijkheden.
Bij laatstgenoemde methoden is ook registratie
mogelijk.
Lichtmeting
In de aanvang werden als voor het kasklimaa: be
langrijke grootheden genoemd de temperatuur, de
vochtigheid en de lichtintensiteit. De laatste groot
heid is het moeilijkst te bepalen, omdat er geen
geschikte goedkope apparatuur voor alledaags ge
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bruik in de handel is. Het K.N.M.I. te De Bilt
maakt voor registratie van de inkomende straling
gebruik van een aan dit speciale doel aangepaste
thermozuil in waterdichte uitvoering, de zoge
naamde solarimeter. Een thermozuil bestaat in
wezen uit een serie thermokoppels. De meting
wordt geregistreerd.
Het principe van de meting berust op het feit dat
er een spanningsverschil tussen twee lasplaatsen
van verschillende metalen (in dit geval koper en
constantaan) ontstaat, wanneer deze lasplaatsen
op verschillende temperaturen gebracht worden.
De grootte van het spanningsverschil hangt af van
de grootte van het temperatuurverschil. Wanneer
men de reeks laspunten langs de thermozuil in ge
dachten volgt, komt men afwisselend van een
koperdraad via een las op een constantaandraad
via een las op een koperdraad. Er zijn dus twee
soorten lassen. Nu worden alle lassen van de ene
soort blootgesteld aan de invallende straling; alle
lassen van de andere soort worden zorgvuldig
tegen straling afgeschermd en op omgevingstem
peratuur gehouden. Het gevolg is dat tussen de
twee losse uiteinden van de serie thermokoppels
een spanningsverschil kan worden gemeten, waar
van de grootte afhangt van ten eerste het aantal
thermokoppels en de aard van de gebruikte ma
terialen, en ten tweede van de intensiteit van de
invallende straling. Wanneer de gegevens van het
apparaat bekend zijn, is het geregistreerde span
ningsverschil dus een maat voor de invallende
straling.
De in de handel zijnde luxmeter berust op de ge
voeligheid van een keerlaagcel voor licht. Ter
wijl men met de thermozuil alle invallende stra
ling (dus warmtestraling zowel als licht) in een
bepaald interval in dezelfde maat meet, is de
keerlaagcel slechts gevoelig voor het zichtbare
licht. Bovendien is de gevoeligheid niet gelijk voor
alle in dit gebied voorkomende golflengten en is
de luxmeter ook nog bewust aangepast aan de
gevoeligheidskromme van het menselijk oog. Dat

betekent dat de luxmeter een lichtintensiteit in
dezelfde maat aangeeft als het menselijk oog haar
waarneemt. Voor het meten van verlichtingssterkten is het apparaat dus bijzonder goed geschikt;
voor het meten van lichtintensiteiten zoals de plan
ten die gewaarworden niet.

Samenvatting
Bij iedere meting dient men zich te bezinnen op
het doel der meting en de vereiste nauwkeurig
heid der resultaten. Voor de tuinbouw van groot
belang zijn metingen van temperatuur, luchtvoch
tigheid en lichtintensiteit. Deze metingen heb
ben alle hun speciale moeilijkheid. Bij de temperatuurmeting is dit stralingsinvloed, bij de luchtvochtigheidsmeting ventilatie, en bij de lichtmeting
het verschil in gevoeligheid van het meetlichaam
voor straling van verschillende golflengte.
Slechts wanneer men met goede en geijkte ap
paratuur meet en voldoende voorzorgsmaatregelen
in acht neemt, verkrijgt men betrouwbare en on
derling vergelijkbare uitkomsten.

Summary
Proper measuring

With every measurement we should think of the
object of the measurement and the required accuracy
of the results. For horticulture, measurements of
temperature, air humidity and light intensity are of
great importance. All these measurements have their
own special difficulties. These are the radiation in
fluence in the measurement of temperature and ven
tilation in the measurement of air humidity, while
the difficulty with light measurement is the different
degree of sensitivity of the measuring medium to ra
diation of different wave lengths.
Only when measurements are taken with good and
calibrated instruments, and sufficient precautionary
measures are taken, is it possible to obtain reliable
and mutually comparable results.
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Afstandsleidingen
P. A. Spoelstra

Het is bekend dat er de laatste jaren op de tuinbouwglasbedrijven veel geld geïnvesteerd is in de
centralisatie van ketelhuizen. Ook bij nieuw aan te
leggen installaties streeft men zoveel mogelijk naar
één centrale stookinrichting. Nog een stap verder
is de zogenaamde districtsverwarming. Hierbij ont
vangt een aantal bedrijven de warmte vanuit één
centraal ketelhuis of warmtecentrale *.
Met centralisatie kan veelal een belangrijke be
sparing op de brandstofkosten en de stookarbeid
worden verkregen, doordat met relatief goedkope
brandstof wordt gestookt en de stookinrichting ge
automatiseerd is. Bovendien is het thermisch ren
dement bij de warmteopwekking hoger. Het loont
namelijk spoedig de kosten, wanneer men bij gro
tere eenheden de daartoe nodige voorzieningen
aanbrengt.
Een consequentie van centralisatie is echter, dat
de met een hoog thermisch rendement opgewekte
warmte over grote afstanden naar de kassen of
andere ruimten moet worden vervoerd. Het zal
duidelijk zijn dat bij ondoelmatige uitvoering van
de zogenaamde afstandsleidingen de verkregen
brandstofbesparing in het ketelhuis gedeeltelijk
of geheel verloren kan gaan. Helaas laat de uit
voering van de afstandsleidingen op vele tuin
bouwbedrijven nog te wensen over.
We zullen nagaan waarmee bij de aanleg van af
standsleidingen rekening moet worden gehouden.
Algemeen te stellen eisen
1. De afstandsleidingen moeten vrij kunnen uit
zetten en inkrimpen, zodat zij de kasconstructie of
de aangebrachte isolatie niet kunnen beschadigen.
De totale lengteverandering van de leidingen bij
warmwaterverwarming moet op 1 mm per m' ge

steld worden. Bij afstandsleidingen van 100 m,
wat overigens niet bijzonder lang is, bedraagt de
totale lengteverandering dus reeds 100 mm. Wan
neer noodzakelijk aanwezige bochten in de leidin
gen niet voldoende zijn om de leng te verandering
op te nemen, zullen zogenaamde vaste punten en
expansiestukken moeten worden aangebracht.
Bij kassen kunnen vaste punten meestal alleen
worden aangebracht door verankering van de lei
dingen aan een betonblok in de grond. Tussen
deze vaste punten worden expansiestukken in de
leidingen opgenomen. De lengteverandering die
deze expansiestukken moeten kunnen opvangen,
hangt af van plaatselijke omstandigheden en de
soort expansiestukken.
Er zijn twee soorten, namelijk expansiebochten
en compensatoren (zie fig. 1 en 2).
Expansiebochten. De afmetingen hiervan worden
bepaald naar de diameter van de leidingen en de
op te nemen lengteverandering.
Compensatoren. De op te nemen lengteverande
ring en de toelaatbare materiaalspanningen be
palen het aantal golven. Compensatoren hebben
het voordeel, dat ze minder ruimte in beslag ne
men, minder leidingweerstand hebben en minder
isolatie vragen, zodat de totale kosten ervan meest
al lager zijn dan die van expansiebochten.
2. De schaduwwerking van de afstandsleidingen
in kassen moet zo gering mogelijk zijn (een geïso
leerde aanvoer- en retourleiding van 100 mm pijpdiameter, naast elkaar gemonteerd, geeft reeds
een kleinste schaduwbreedte van ca. 40 cm)
3. De afstandsleidingen mogen geen obstakel vor
men bij het werken in de kassen en bij het trans
port in of buiten de kassen.
4. Lekken in de leidingen moeten kunnen worden
opgespoord en verholpen.
* Voor het onderzoek naar de mogelijkheid van
districtsverwarming in nieuwe tuinbouwvestiginien is
reeds een werkgroep gevormd.
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Plaats van de afstandsleidingen
Hiervoor zullen we in het algemeen een keus moe
ten maken uit vier mogelijkheden of een combi
natie ervan. Deze mogelijkheden zijn:
in de kassen,
buiten de kassen boven de grond aan masten,
buiten de kassen in de grond in kanalen,
buiten de kassen in de grond, zonder kanalen.

^rinnn

In samenhang met bovengenoemde vier mogelijk
heden moet de keuze van de isolatie-uitvoering
worden bepaald.
Afstandsleidingen in de kassen

iMr^

Nadelen: Lichtverlies.
Kasconstructie vereist veelal speciale voorzienin
gen in verband met het gewicht van de leidingen
en het opvangen van de lengteveranderingen in
de leidingen.
In de lage warenhuizen zijn de afstandsleidingen
bijna altijd obstakels.
Leidingen moeten door het kasglas worden ge
voerd.
Voordeel: De isolatie behoeft niet waterdicht te
zijn en is dus relatief goedkoop. De leidingen
kunnen normaal als binnenleiding geïsoleerd en
afgewerkt worden. Dit laatste met bandage en
gips (voor kosten zie hierna).
Leidingen buiten de kassen boven de grond aan
masten

Fig.
Fig.
Fig.
Fig,

1. Expansiebocht
2. Compensator
3. Afstandsleidingen in kassen
4. Afstandsleidingen aan masten buiten de kassen

Nadelen: Lichtverlies.
Relatief dure bevestigingsconstructie.
Relatief dure waterdichte isolatie (voor kosten
zie hierna).
Leidingen moeten door het kasglas worden ge
voerd.
Voordeel: Geen obstakels bij juiste plaatsing van
de masten.
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Leidingen buiten de kassen in de grond in kanalen
Nadelen: Relatief dure uitvoering van kanalen.
Relatief dure waterdichte isolatie (voor kosten zie
hierna).
Voordelen: Geen obstakels. Geen lichtverlies. Geen
leiding door het kasglas.
Leidingen, niet in kanalen, in de grond buiten de
kassen
Nadeel: Relatief dure isolatie (voor kosten zie
hierna).
Voordelen: Geen obstakels. Geen lichtverlies. Geen
leiding door het kasglas.
Vergelijking investeringskosten afstandsleidingen
Een juiste vergelijking van de investeringskosten
van de genoemde vier soorten afstandsleidingen of
combinatie ervan, is slechts mogelijk wanneer men
over de cijfers van het gehele object beschikt.
Om toch enige vergelijking mogelijk te maken,
zijn in onderstaande tabel de investeringskosten
van de vier genoemde soorten leidingen opgeno
men.
Deze kosten gelden voor 1 strekkende meter aan
voer- -|- retourleiding met een pijpdiameter van
100 mm inwendig en een isolatiedikte van 45 mm
voor buitenleidingen en 30 mm voor binnenlei
dingen.

Kosten

Leidingen door
de kassen (I)

Pijpen
Bevestiging
Kanalen
Isolatie

ƒ

Totaal

ƒ

22 —
3,—

Fig. 5. Afstandsleidingen buiten de kassen in de ärond
in kanalen
Fig. 6. Afstandsleidingen, niet in kanalen, in de ?rond
buiten de kassen

Leidingen buiten
de kassen boven
de grond aan
masten (II)
ƒ

22,—
35,—

Leidingen buiten de
kassen in de grond
in kanalen (III)
ƒ

—

—

14,—

21,—

22,—
3,—
85,—
21,—

78,—

ƒ 131,—

39,—

ƒ

Leidingen buiten
de kassen in de
grond, zonder
kanalen (IV)
ƒ

ƒ

22,—
45,—
67,—
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NETELDOEKBAN DA6E
MET

GIPS •

• ISOLATIE

Fig. 7. Isolatieuitvoering binnenleidingen

BITUMEN

JUTEBANDAGE
BITUMEN

Leidingdiameter

Fig. 8. Isolatieuitvoering buitenleidingen in de lucht of in
kanalen

WARM GEPLAKTE GLASVEZELDOEK
HET BITUMEN-,

(-WARM GEPLAKTE 6LASVEZEL00EK
MET BITUMEN
NAADLOZE PLASTIC

f
PLAATSTALEN
GEBITUMEERDE MANTEL-1

GEBITUMEERDE

HOES

ISOLATIE
Ï
2 LAGEN GEOLIED
\
r PAPIER

Economische ieidingdiameter

Fig. 11

Jaarkosten

\

Kosten warmteverlies
van geïsoleerde leiding

LEIDING -

Fig. 9. Isolatieuitvoering van buitenleidingen in de grond.
De leidingen liggen niet in kanalen

De afwerking van de isolatie is als volgt:
I. gipsafwerking met neteldoekbandage (fig. 7);

Rente 4- afschr.
isolatie

II. afwerkingbitumen-jutebandage-bitumen (fig. 8);
III. als II; IV. R + R systeem (fig. 9). De iso
latie-uitvoering van laatstgenoemd systeem wordt
o.a. veel toegepast bij verwarming van stadswijken.
Isolatiedikte en leidingdiameters
Wanneer men aan de hand van het principe van
fig. 10 de meest economische leidingdiameters

Fig. 10 en 11. Grafieken voor de bepaling van de meest
economische leidingdiameter en isolatiedikte.
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heeft vastgesteld, rest nog de vraag of in verband
met de vereiste nauwkeurige waterdistributie op
deze pijpdiameters correcties moeten worden aan
gebracht. Dit is uiteraard specialistenwerk.
Na de bepaling van de afmetingen van de leidin
gen dient de uit economisch oogpunt gewenste
isolatiedikte te worden vastgesteld. In beginsel
geeft fig. 11 aan hoe deze dikte wordt bepaald
voor elke isolatie-uitvoering.
Samenvatting
Bij de centralisatie van ketelhuizen en de bouw van
warmtecentrales zijn doelmatige afstandsleidingen
onmisbaar. Deze leidingen moeten vrij kunnen
krimpen en uitzetten zonder dat zij de isolatie be
schadigen. Hun schaduwwerking moet zo gering
mogelijk zijn en zij mogen geen obstakel vormen
bij het werken in de kassen of bij het vervoer.
Verder moet lekkage gemakkelijk opgespoord en
verholpen kunnen worden.
Bij het bepalen van de beste plaats voor de af
standsleidingen kan men een keuze maken uit
vier mogelijkheden. Deze worden in dit artikel be

Economische overwegingen bij de
keuze van een kast/pe
fr. K. J. de Vries

Het heeft merkwaardig lang geduurd voordat de
overgang van het warenhuis met losse ramen naar
het zogenaamde Venlo-warenhuis, dat ontstaan is
in de dertiger jaren, zich bij de nieuwbouw heeft
voltrokken. Merkwaardig, omdat cultuurtechnische
voordelen tegen lagere aanschaffings- en jaarkosten
konden worden verkregen.

sproken; tevens worden de investeringskosten ver
geleken.
Voor het vaststellen van de economische leiding
diameters en de economische isolatiedikte zijn
grafieken opgenomen.

Summary
Long-distance piping

With the centralization of boiler houses and the buil
ding of heat generation stations efficient long-dis
tance piping is indispensable. The pipes must be able
to shrink and expand freely without damage to the
insulation. Their shade action should be as little as
possible, and they may not in any way interfere
with the work in the glasshouses or with the trans
port. Leakage must, moreover, be easy to tracs and
remedy.
In determining the best location for the long-distance
piping we may choose from four possibilities. These
possibilities are discussed in this article, and invest
ment costs are compared.
Graphs showing the most economic diameters of the
piping and thickness of the insulating material are
included.

Het is daarom niet verwonderlijk dat bij velen in
ons land die nauw met de praktijk van de tuin
bouw onder glas zijn verbonden, de weerstand
tegen het gebruik van cultuurtechnisch nog weer
betere glasopstanden groot is. Deze cultuurtech
nische voordelen kunnen in de meeste gevallen
immers slechts tegen hogere kosten worden ver
kregen.
0. Inleiding
Het is thans niet mogelijk exact aan te geven in
welke mate het kastype het bedrijfsresultaat be
ïnvloedt. Daarvoor is nog te weinig bekend over
de afzonderlijke invloed van de belangrijke klimaatsfaktoren licht, temperatuur, luchtbeweging
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en luchtvochtigheid op de opbrengst van de plan
ten. Het klimaat hangt nauw samen met het kastype. Het natuurkundig onderzoek over de in
vloed van dakhelling, kapbreedte, goothoogte,
bouwmateriaal, glasmaat en constructie op het
klimaat verkeert, mede door het modelonderzoek
[5], in een wat verder gevorderd stadium. Het stelt
ons echter evenmin in staat voldoende inzicht te
krijgen in de invloed van het kastype op het groeimilieu van de plant.
Op de proeftuin van het Instituut voor Tuinbouw
techniek te Wageningen is een viertal kastypes ge
bouwd. Daarin zullen vergelijkende opbrengstproeven op praktijkschaal worden genomen, aan
gevuld met klimatologische waarnemingen in de
kassen.
Daar er meerdere jaren zullen verstrijken voordat
de resultaten van deze vergelijkingsproef een be
trouwbaar beeld zullen geven van de geldelijke opbrengstverschillen, rijst de vraag: 'Moet de voor
lichting gedurende deze tijd zich onthouden van
het geven van adviezen ten aanzien van het te
bouwen kastype?' Dit hoeft niet het geval te zijn

Afb. 1. Moderne stalen kas.

als aannemelijk kan worden gemaakt dat de meer
kosten van het gebruik van een bepaald kastype
in voldoende mate worden goedgemaakt door een
grotere bruto-opbrengst.
1. Algemene economische aspekten
Een gunstiger groeimilieu voor de plant in een
kasklimaat is onder meer te verkrijgen tegen hoge
re aanschaffingskosten van de glasopstand (afb. 1
en 2). Of de hogere aanschaffingskosten gepaard
gaan met hogere jaarlijkse exploitatiekosten van
de kas is afhankelijk van de gebruiksduur en de
gebruiksduur en de hoogte van de onderhouds
kosten. Wanneer een in aanschaf dure kas veel
langer meegaat dan een goedkope, kunnen de jaar
lijkse kosten van de dure kas lager zijn dan die
van de goedkope. Wanneer de dure kas veel lage
re onderhoudskosten heeft dan de in aanschaf
goedkope, kunnen de jaarkosten van de dure kas
ook lager zijn dan die van de goedkope. Of de
produktie met behulp van een in aanschaf dure
glasopstand aanleiding is tot hogere totale produktiekosten hangt bovendien af van de invloed van

Afb. 2. Zgn. Rotterdams warenhuis (stijlen onder
nok).
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het kastype op de overige produktiekosten. Al
vorens hier op in te gaan zullen de exploitatie
kosten voor twee verschillende kastypes worden
opgesteld.
1.1. Jaarkostenberekening
Het opstellen van een jaarkostenberekening van
een duurzaam produktiemiddel levert veel moeilijk
heden op. Er ligt een groot aantal arbitraire be
slissingen aan ten grondslag. Voor de jaarkosten
berekening van een kas stuit men op de volgende
moeilijkheden:
Bij gebrek aan voldoende inzicht in de ontwikke
ling van prijs en techniek in de toekomst, is de eco
nomische gebruiksduur, welke met de aanschaf
fingsprijs en de restwaarde de hoogte van de jaar
lijkse afschrijvingen bepaalt, niet nauwkeurig vast
te stellen. Daar komt nog bij dat de onderhouds
kosten mede de technische levensduur bepalen.
De prijs voor nieuwbouw van eenzelfde kastype
varieert bovendien van streek tot streek en van
seizoen tot seizoen. De grote vraag naar bepaalde
kastypen heeft goedkopere massaproduktie moge
lijk gemaakt. Ook de grootte van het kascomplex
en de concurrentie tussen de kassenbouwers heb
ben invloed op de prijs. Het is daarom ook voor
de technicus moeilijk, een juist en objectief oor
deel te geven. De rentevoet voor 'veilige' beleg
gingen in de toekomst is evenmin nauwkeurig vast
te stellen.
Wanneer we bovendien voor ogen houden dat de
rente en onderhoudskosten betrekking hebben op
de gemiddeld geïnvesteerde hoeveelheid kapitaal,
respectievelijk de gemiddelde onderhoudskosten per
jaar, is het duidelijk dat de verschillen tussen de
kastypes die uit de jaarkostenberekeningen naar
voren komen met voorzichtigheid moeten worden
gehanteerd. Niettemin kunnen deze berekeningen
niet gemist worden bij het onderzoek naar het
meest voordelige kastype voor een bepaalde teelt
of teeltcombinatie. Door het grote aantal niet
nauwkeurig te bepalen factoren, die van invloed

zijn op de exploitatiekosten, heeft het weinig zin
door een differentiatie naar onderdelen van ce kas
te streven naar een slechts schijnbaar grotere
nauwkeurigheid.
De vergeleken kastypes hebben de volgende af
metingen en kenmerken:

Kapbreedte
Goothoogte
Glashelling
Glasmaat
Luchtinhoud in
m3/100 m2
Dek
Bouwkosten
per 100 m2
Gebruiksduur

Venlowarenhuis

Moderne has

3.20 m
2.20 m
20°
73/160 cm

6.40 m
2.— m
30°
60/100 cm

250 m3
yang-hout
ƒ 2000,- (incl.
1 x overdekken)
40 jaar

286 m3
verzinkt ijzsr
ƒ 3200,—
40 jaar

Het verbeterde verhoogde Venlo-warenhuis heeft
een geringere luchtinhoud dan de moderne kas.
Teneinde gelijke luchtinhoud per 100 m2 grond
oppervlak te verkrijgen, moet het Venlo-warenhuis
2,57 m in de goot zijn. Dit is niet te verwezen
lijken zonder een aanzienlijke stijging van de bouw
prijs. De berekening van de luchtinhoud van de
kassen geschiedde met behulp van de formub:
I = 100 h + 25b tg a
waarin I = de luchtinhoud per 100 m2 grondopper
vlak
h = hoogte van grondoppervlak tot goot
b
kapbreedte
a = hellingshoek.

De bouwkosten zijn een zo goed mogelijke bena
dering van de gemiddelde bouwprijzen welke in
1957 voor 1000 m2 glasopstand betaald moesten
worden. Deze prijzen sluiten vrij goed aan bij de
opgaven het het L.E.I., prijspeil november 1956 2).
Het aangehouden afschrijvingspercentage (2,i %
over alles) wijkt enigszins af van de op het ogen
blik door het L.E.I. gebruikte percentages. In
plaats van 1 % is op het glas bij alle kassen 2i %
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afgeschreven. Bij het houten Venlo-type is de le
vensduur van het yang-dek gesteld op 20 jaar. Het
L.E.I. rekent op een levenduur van 25 jaar.
De kosten voor het overdekken van het houten
Venlo-type na 20 jaar bedragen ten naaste bij
f 300,—/100 m2. Met dit bedrag is de nieuwbouwprijs (f 1700,—) vermeerderd.
De restwaarde en ook de economische gebruiks
duur is voor thermisch verzinkte kassen waar
schijnlijk groter dan voor het houten Venlo-warenhuis. Bij gelijk veronderstelde gebruiksduur voor
de twee kastypes zijn de jaarkosten voor de ijzeren
kas dan ook zeker niet aan de lage kant, ook al
omdat we de restwaarde gelijk aan nul hebben
gesteld.
De jaarkostenberekening per 100 m2 glasopstand
komt er als volgt uit te zien:
Venlo-type
(Yang-dek)
Afschrijving 2i% ƒ
Onderhoud
Glasverzekering 8°/oo
Rente 5% van
52%

50,—
18,—

Moderne kas
( verzinkt
ijzer)
f 80,—
10,—

3,80
45,50 (v. ƒ 1750,-)

Tot. jaarkosten: ƒ 117,30
Jaarkosten/m2
ƒ
1,17

83,20
ƒ 177,40
ƒ
1,77

De jaarkosten van de moderne kas zijn f 0,60 per m2
hoger.
1.2. Probleemstelling
De tuinder is ondernemer. Doel van de onder
nemer is doorgaans het behalen van een zo groot
mogelijk inkomen. Het inkomen is zo groot moge
lijk wanneer het verschil tussen opbrengst en kos
ten zo groot mogelijk is. Bij het kastype-onderzoek
zullen we het streven naar winstmaximalisatie voor
opstellen. Hoe de omstandigheden ook zijn, steeds
zal de tuinder de glasopstand kiezen die hem de
grootste geldelijke opbrengst bij zo laag mogelijke

kosten geeft gedurende de gebruiksduur van het
produktiemiddel.
1.2.1. Winstmaximalisatie
Het eenvoudigste geval dat zich theoretisch laat
stellen, is de situatie waarin de tuinder besluit om
een bepaalde hoeveelheid produkt op de markt te
brengen. De tuinder kiest bij de gemaakte ver
onderstelling het kastype dat het grootste verschil
per eenheid produkt oplevert tussen verkoopprijs
en kostprijs. Dit is niet bij voorbaat het kastype
dat de laagste kostprijs per eenheid produkt geeft.
De individuele tuinder kan geen invloed op de
prijs van het produkt uitoefenen, het kastype kan
dat wel. Aanwending van een ander kastype heeft
namelijk haast altijd ten gevolge dat niet meer
hetzelfde produkt wordt geteeld. In naam teelt de
kweker in twee verschillende kastypen wel het
zelfde produkt, maar in economisch opzicht niet.
De waarde van een eenheid produkt is in de tuin
bouw niet gelijk, door verschil in periode van
marktaanvoer en verschil in kwaliteit.
Wanneer kastype I een kostprijs geeft van f 1,—
en een opbrengstprijs van f 1,20 per kg produkt,
en kastype II met hogere jaarkosten een opbrengstprijs van f 1,31 per kg en een kostprijs van f 1,10
zou volgens de zojuist gegeven redenering kastype
II worden gekozen: Qx (f 1,31 — f 1,10) is gro
ter dan Qx (f 1,20 — f 1,—) (Q is het aantal
kg produkt).
1.2.2. Opbrengst per f 100,— kosten
Wanneer de tuinder echter, in plaats van te stre
ven naar het behalen van 'een zo groot mogelijke
winst uit een bepaalde hoeveelheid produkt, gaat
produceren om een zo groot mogelijke winst te
behalen met een bepaalde hoeveelheid kosten, zal
hij in dit voorbeeld kastype I gebruiken. Door
evenveel kosten te maken als in kastype II (Qx
f 1,10) kan met kastype I een grotere winst wor
den verkregen. Het laatste uitgangspunt is veel
reëler dan dat onder 1.2.1.
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Het criterium van winstmaximalisatie moet daar
om aangevuld worden met de eis dat de opbrengst
per ƒ 100,— kosten niet kleiner mag zijn dan bij
de produktie met lagere kosten per eenheid Pro
dukt.
Voor een economisch verantwoorde aanschaf is
het dan ook niet voldoende dat de meerkosten van
van de produktie met behulp van een in aanschaf
duur kastype slechts worden goedgemaakt. De op
brengst per f 100,— kosten kan dan namelijk nog
wel kleiner zijn dan bij het goedkope kastype.
Het volgende voorbeeld, dat betrekking heeft op
de produktie van 2000 kg tomaten, laat dit zien.
Hoeveelheid
Opbrengst
Kosten
Winst

Kas
Warenhuis
2000 kg
2000 kg
2120 kg
ƒ 2530,— ƒ 2400,— ƒ 2544,—
2120,—

2000,—

2120,—

ƒ 410,—

ƒ 400—

ƒ 424,—

Uitbreiding van de produktie door vergroting van
de oppervlakte warenhuis zou de winst bij dezelfde
kosten als in de kas f 24,— groter maken.
1.2.3. Winst per m2 grond
Welk criterium moet de keuze van het kastype be
palen wanneer de grond een beperkende factor is?
De tuinder kiest dan het kastype dat hem de
grootste winst per m2 geeft. Meestal is dit het kas
type dat de grootste opbrengst per f 100,— kosten
geeft, maar noodzakelijk is dit niet zoals het vol
gende extreme voorbeeld laat zien.
Oppervlakte
Opbrengst
Kosten
Winst
Winst per m2

Kas I
200 m2
ƒ 2500,—
ƒ 2000,—
ƒ 500,—
ƒ
2,50

Kas II
154 m2
ƒ 2500,—
ƒ 2100,—
ƒ 400,—
ƒ
2,60

Bij de gegeven winstmogelijkheid over de gehele
gebruiksduur van de kassen wordt de kas gekozen
met de grootste opbrengst per m2.

Men bedenke wel dat voor de individuele tuinder
in enkele gevallen de grond een beperkende produktiefactor kan zijn, maar dat dit daarom nog
niet het geval is voor de tuinbouw, nationaal of
internationaal gezien. Aan het streven naar een
zo groot mogelijke winst per m2, wanneer d t ten
koste gaat van de opbrengst per f 100,— produktiekosten, is een risico verbonden (zie 1.3).
1.2.4. Beperkt vermogen
Welk kastype moet gekozen worden als de tuinder
bij de keuze van het kastype met geen andere be
perkingen rekening heeft te houden dan met het
vermogen waarover hij kan beschikken om een
glasopstand aan te schaffen?
Het grotere oppervlak dat voor een bepaald bedrag
met een goedkoop kastype met een kleinere op
brengst per f 100,-— produktiekosten bebouwd
kan worden, kan de tuinder de grootste winst op
leveren. Het volgende voorbeeld laat dit zien.
Een kweker heeft na een aanvullende lening de be
schikking over f 60 000,—. Daarvoor kan hij bouwen
2000 m2 verwarmd Venlo-warenhuis à f 30,— pur m2
of 1330 m2 verwarmde kas à f 45,— per m2. Voor
het Venlo-warenhuis is de opbrengst per f 1 DO,—
kosten te stellen op f 125,—. Dit komt bij f 10,—
kosten per m2 overeen met een winst van f 2,50
per m2.
Laten we aannemen dat de kas per f 100,— kosten
een opbrengst geeft van f 131,—. Bij f 11,— kosten
per m2 kan een winst worden verkregen van f 3,40
per m2 kas. De winst bij teelt in een warenhuis is
voor de tuinder uit dit voorbeeld 2000 X f 2,50 =
f 5000,—. De kas geeft slechts een winst van 1330 X
f 3,40 = f 4522,—.
Een andere winstverwachting beïnvloed uiteraard
de berekening sterk.
De tuinder moet zich in deze situatie bij de keuze
van het kastype laten leiden door het criterium
welk kastype hem gedurende de gebruiksduur de
grootste winst per f 100,— geïnvesteerd vermogen
geeft.
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Financieringsmoeilijkheden van de individuele
tuinder kunnen oorzaak zijn dat ook de glasop
stand met een kleinere opbrengst per f 100,—
kosten verantwoord kan zijn in privaat-economisch
opzicht. Er moge hier worden volstaan met er op
te wijzen van welk een groot belang voor hun taak
berekende financieringsinstituten zijn voor een zo
rationeel mogelijke tuinbouw.
Wanneer de kas een netto-opbrengst zou geven
45
groter dan — x f 2,50 = f 3,75/m2 moet om het
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inkomen zo groot mogelijk te doen zijn, de meest
rationele kas worden gekozen, ook als is het ver
mogen schaars.
Ook wanneer de verhouding tussen de netto-op
brengsten kleiner is dan de investeringsverhouding,
is de mogelijkheid van compensatie echter niet
altijd aanwezig. De mogelijkheid dat de kweker
binnen de gebruiksduur van de glasopstand een
gunstiger vermogenspositie verwerft, is niet denk
beeldig. Door een deel van zijn inkomen niet voor
consumptie te bestemmen maar te sparen wordt
zijn vermogenspositie beter. De tuinders die niet
over voldoende vermogen beschikken, moeten reke
ning houden met deze besparingsmogelijkheid. De
aanschaf van een goedkoop type levert de eerste
jaren wel een groter inkomen op, maar dit hoeft
niet het geval te zijn over de gehele gebruiksduur
van de glasopstand.
Met het volgende voorbeeld worden de consequen
ties van de aanschaf van een grotere oppervlakte
minder rationele glasopstand geïllustreerd. Daarbij
is er van uitgegaan dat de beperktheid van de
factor grond en/of het organisatievermogen van
de kweker een maximum stelt aan de onder glas
te brengen oppervlakte.
Een stooktomatenteler met 3000 m2 Venlo-warenhuis
dat reeds vijf jaar gebruikt is, wil zijn bedrijf gaan
uitbreiden. Hij heeft slechts een oppervlakte volle
grond waar nog 3000 m2 glas op kan staan. Hij be
schikt, middels een maximale aanvullende lening, over
f 90 000,—. Voor dit bedrag kan hij zijn bedrijf in

één keer volbouwen met Venlo-warenhuizen (f 30,—
per m2, inclusief verwarming). Hij kan echter ook
2000 m2 kas (f 45,— per m2, inclusief verwarming)
voor dit bedrag gaan bouwen. Zijn beschikbare ver
mogen is f 45 000,— te klein om zijn tuin met mo
derne kassen vol te maken.
Laten we weer aannemen dat het Venlo-warenhuis
een netto-opbrengst geeft van f 2,50 per m2 en de
moderne kas f 3,40. Bij aanschaf van Venlo-waren
huizen heeft deze tuinder de komende 35 jaar 35 X
6000 X f 2,50 = f 525 000,— winst, d.i. per jaar
f 15 000,—.
Bouwt hij een moderne kas dan is zijn winst de eerste
jaren per jaar 3000 x f 2,50 + 2000 x f 3,40 +
1000 x f 0,05 (winst volle grond) = f 14 350,—.
Bespaart de tuinder vijf jaren f 9000,— van de winst,
dan kan hij over vijf jaar weer 1000 m2 moderne kas
bijbouwen. Vanaf het moment van eerste uitbreiding
wordt de totale winst over vijf en dertig jaar: 35 X
3000 x f 2,50 + 5 X f 6850,
1- 30 X 3000 X
f 3,40 — f 45 000,— = f 557 750,—. Bovendien is
de waarde van zijn glasopstand na 35 jaar groter.
Bij aanschaf van een moderne kas is over 35 jaar
gezien zijn gemiddelde inkomen per jaar f 1000,—
groter dan bij aanschaf ineens van een grotere opper
vlakte van een goedkoop type, hoewel dit de eerste
jaren f 650,— meer inkomen gaf.

De kweker dient bij de beoordeling van de com
pensatiemogelijkheid niet het resultaat van de ver
gelijking op korte termijn als richtsnoer te kiezen.
De kans bestaat dat het grotere inkomen op korte
termijn bij aanschaf van een goedkoop type ver
andert in een kleiner gemiddeld inkomen over
lange termijn, wanneer de tuinder kans ziet zijn
vermogenspositie ( eventueel door sparen ) te ver
beteren.
1.3. Concurrentiepositie en rationeel kastype
Onze probleemstelling stelt de opbrengst per
f 100,— kosten centraal. Het criterium winst per
m2 kan alleen gehanteerd worden, waneer dit is
afgeleid van het criterium opbrengst per f 100,—
kosten. Onder rationeel kastype zullen wij verstaan
het kastype dat de grootste opbrengst per f 100,—
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produktiekosten geeft. De invloed van de bedrijfsgrootte op de rationaliteit van het produktieproces
laten wij buiten beschouwing. Een onderzoek zou
moeten worden ingesteld naar de optimale bedrijfsgrootte voor verschillende kastypen.
De rationelere kas kan een procentsgewijs sterkere
prijsdaling van het produkt verdragen alvorens de
produktie verliesgevend wordt. In de gevallen dat
de tuinder een kastype kiest dat een kleinere op
brengst per f 100,— kosten geeft, vergroot hij
daarmede het risico van verliesgevende produktie
bij prijsdaling van het produkt. Deze prijsdaling
kan naast vermindering van de vraag veroorzaakt
worden door toenemend aanbod als gevolg van
areaaluitbreiding in binnen- en buitenland.
Het concurrentie-risico van het produkt uit de
meest rationele kas kan bovendien kleiner zijn dan
van het produkt uit de kas met lagere produktie
kosten per eenheid. Het vroegere tijdstip van
marktaanvoer en betere kwaliteit versterken de
concurrentie-positie van kwekers met moderne
kassen. Moderne kassen zijn voorts beter geschikt
voor de teelt van een groter aantal gewassen
(bloemen). Ruimere gewassenkeuze en een grotere
uitwijkmogelijkheid voor het geval de concurrentie
toeneemt voor één produkt verminderen het afzetrisico enigszins.
De ondernemer loopt niet alleen afzetrisico's, doch
ook produktierisico's. De tendens is aanwezig dat
deze produktierisico's in de moderne kas kleiner
zijn dan bij in aanschaf goedkope kastypes. De
mechanisatie-mogelijkheid in de bredere moderne
kas (grondbewerking en ontsmetting) is groter,
terwijl de kans op ziekte kleiner is.
Het risico van technische veroudering is bij de
moderne kas kleiner. Nieuwe technische vindingen
(automatisatie van de luchting, C02-bemesting)
kunnen waarschijnlijk gemakkelijker en met een
groter nuttig effect worden aangebracht.
1.4. De overige produktiekosten
De invloed van het kastype op de produktiekosten

Afb. 3. Stijlen kas.

mag niet beperkt worden tot de verschillen in
exploitatiekosten van de kassen. De kosten van
het stoken, de grondbewerking en -ontsmetting en
ziektebestrijding zijn afhankelijk van het kastype
(afb. 3).
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat in een bepaald
kastype, dat meer licht doorlaat en dichter is, de
brandstofkosten 6 % per m2 lager zijn dan in een
warenhuis. Wanneer dit kastype per jaar niet meer
dan 18 % duurder is dan het warenhuis, is de
aanschaf ervan bij gelijke brutogeldopbrengst per
m2 economisch verantwoord, wanneer de kas voor
een vroege stookteelt wordt gebruikt. Volgens LEIberekeningen bedragen n.l. de kosten van het
warenhuis 13 % van de totale kosten, de brand
stofkosten echter 40 %. [7]
Omdat de brandstofkosten zo belangrijk zijn en de
invloed van het kastype hierop ook van relatief
grote betekenis is, zullen we dit hier nader bezien.
Bij een gemiddeld benodigd temperatuurverschil
binnen en buiten de kas gedurende het stoo<seizoen van 11,5° C (zie onderstaande tabel) voor
tomaten, geeft een vermindering van dit verschil
met 1°C reeds een besparing van 8,5 % op de
brandstoffenpost, d.i. f 0,34 per m2.
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Bruto opbrengstkas
Totale kostenkas
Totale kosten
warenhuis.
Bruto opbrwarenhuk

Ter illustratie worden enkele waarnemingen ge
geven welke Businger [1] heeft gedaan van de
temperatuur in enkele kassen met een grote glasmaat (éénruitermaat) en een warenhuis met losse
ramen, gedurende de vorstperiode van februari
1956. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
sneeuw niet van het warenhuis afdooide en wel
van de kassen.
datum

Brandstofkosten

buiten temp.
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Grafiek I. Theoretisch verband tussen brandstofver
bruik en geldelijke opbrengst in twee kastypen.

Maand

jan.
febr.
maart
april

temp. in de kas
dag en nacht

17
18
19
21

11
12
13
15

gem. temp.
in de kas

14
15
16
18

gem. temp. gem. temp.
buiten
verschil
1921-1950

1,9
2,3
4,9
8,4

Gemiddeld temperatuurverschil buiten en
binnen de kas

12,9
12,7
11,1
9,6
11,3°C

eenruiterkas
nok O.-W.
min.
max.
-6

-2

-7
-8

+5
+4
4-8
+ 11
+ i8

-4,1

-5,7

+ 9,1

-7

-7
-6

eenruiterkas warenhuis
nok N.-Z. nok O.-W.
min. max. min. max.
-5
-8
-6
-10
~9

+4
+2
+3
+5
+8

-6.2 + 4,6

-6
-8
-6
-9
-8
-6,2

o
-i
-I

-2
O

+ o,:

Vermeldenswaard hierbij is nog dat de grond bij de
éénruiterkas met O.-W. nokrichting vrijwel iedere
dag geheel ontdooide. Het voordeel van een O.-W.
oriëntatie in de winter komt duidelijk uit de tabel
naar voren.
Vergelijkende metingen tussen Veense kassen en
Westlandse warenhuizen in 1953 in de Veenstreek
gaven als resultaat dat de gemiddelde etmaaltemperatuur in de Veense kas voor de periode 16/221/2 reeds 0,4°C hoger was, bij een bewolkingsgraad van 8-10 (Businger, Jaarverslag I.T.T.
1953). Ook Lawrence [4] en Hiller [3] wijzen op
de brandstofsparende invloed van de grotore hoe
veelheid zonnestraling in de moderne kas.
In grafiek I is het theoretisch verband tussen
brandstofverbruik en de opbrengst van stooktomaten in 2 kastypes met dezelfde oppervlakte in beeld
gebracht. In deze grafiek zijn alle kosten behalve
de brandstofkosten constant verondersteld.
De kas is per jaar 0,6 G(eldeenheden) duurder
dan het warenhuis. De winst (netto-opbrengst) is
in het warenhuis maximaal wanneer 8 eenheden
brandstof per m2 worden verstookt. De winst is
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dan 3 G per m2 bij een bruto-opbrengst van 13 G.
Om dezelfde bruto-opbrengst in de kas te verkrij
gen behoeven slechts 6,5 eenheden brandstof ver
stookt te worden. Dat betekent een besparing van
3,8 — 3 = 0,8 G/m2. De totale kosten van de
produktie in de kas zijn 0,2 G lager, de winst is
zoveel groter. Toch zou het niet economisch ver
antwoord zijn om met deze grotere winst genoegen
te nemen. In plaats van op brandstoffen te be
sparen, moet de kweker nog meer brandstof gaan
verstoken. Dan wordt de winst nog groter. De
winst in de kas is maximaal bij een, uiteraard
efficiënt, verbruik van 9 eenheden brandstof per m2.
Hoe kan dit tuinbouwkundig verklaard worden?
Hiervoor moeten we kijken naar het verloop van
de bruto-opbrengstcurves van beide kastypes. Beide
curves hebben gemeen dat ze een hoogste punt
hebben. Wanneer dit punt eenmaal bereikt is geeft
het verstoken van nog meer brandstof een kleinere
bruto-opbrengst. Het evenwicht tussen de hoeveel
heid licht die de plant ter beschikking staat en de
hoeveelheid warmte is verbroken. De kweker zegt
dat 'hij door één of meer trossen heeft heengestookt'.
Omdat in de kas meer licht doordringt dan in het
warenhuis, kan er eerder en zwaarder in de kas
gestookt worden, zonder dat de opbrengstvermin
dering vlugger optreedt. Het maximum van de
bruto-opbrengstcurve van het warenhuis ligt daar
om links (bij 12 eenheden) van het maximum
van de opbrengst van de kas (13 eenheden). Het
zelfde vinden we terug in de ligging van de maxi
mum winstpunten in het grafiekje dat het verloop
van de netto-opbrengsten weergeeft. De produktiviteit van een toegevoegde eenheid brandstof in
de kas is groter dan in het warenhuis.
De kweker met moderne kassen dient er rekening
mee te houden dat hij, om zoveel mogelijk profijt
te trekken van zijn glasopstand, een temperatuur
moet bereiken, welke past bij de grotere lichthoeveelheid. Hij zal niet zo gauw moeten bezuinigen
op zijn kolenrekening.

1.5. Eisen voor economisch verantwoorde aan
schaf van modern kastype
Uit de voorgaande beschouwingen blijkt di t de
probleemstelling voor het kastype-vraagstuk, zoals
die wordt gegeven door De Zeeuw en Van Nos [6]
te beperkt is en daardoor aanleiding kan geven tot
onjuiste gevolgtrekkingen.
Wij menen dat deze probleemstelling aangevuld
moet worden om geldig te zijn voor de verschil
lende omstandigheden, welke in de praktijk van
invloed zijn op de keuze van het kastype.
Samenvattend komen we tot de volgende eisen:
#
Het is niet voldoende om te stellen di t de
hogere jaarkosten moeten worden goedgemaakt
door hogere bruto-opbrengsten en lagere overige
produktiekosten. Dit criterium moet aangevuld
worden met de eis dat de produktie rationeler
moet zijn dan in een goedkopere glasopstand.
Onder rationeler produktie moet worden verstaan
een produktie met een groter geldelijke opbrengst
per ƒ 100,— kosten. Het is niet geoorloofd om
dit begrip bij de kastype-vergelijking te definiëren
als 'een produktie tegen lagere kostprijs per een
heid', omdat het kastype de waarde van een een
heid produkt beïnvloedt.
Voor het economisch verantwoord zijn vai de
aanschaf van een moderne kas om er vroege s :ooktomaten in te telen heeft dit criterium de volgende
consequenties: Wanneer het houten Venlo-wirenhuis per m2 een opbrengst kan geven van f 13,—
en de totale produktiekosten bedragen f 10,—,
dan moet de moderne kas om rationeler te zijn een
13
meeropbrengst geven groter dan — X f 0/0 =

f 0,78 per m2 bij gelijk brandstoffen verbruik.
De eisen worden lager als er rekening wordt ge
houden met de mogelijke besparing op brandstof
fen en overige kosten. Bij 8,5 % lagere brandstof
kosten in de moderne kas (f 0,30 per m2), moet
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de meeropbrengst — X (f 0,60 — f 0,30) =
f 0,39 per

m2

bedragen.

Wanneer er grenzen worden gesteld aan de onder
glas te brengen oppervlakte, moet het kastype
worden gekozen dat de grootste netto-opbrengst
per m2 geeft. Wanneer dit niet het meest rationele
kastype is, vergroot de tuinder daarmee het risico
van verliesgevende produktie bij prijsdaling van
het produkt,
• Bij beperkte vermogenspositie moet een tuinder
het kastype kiezen dat hem het grootste inkomen
per f 100,— geïnvesteerd vermogen geeft.
Dit is veelal een ander kastype dan het kastype
dat de grootste opbrengst per f 100,— totale kos
ten geeft. Wanneer de verhouding van de te ver
krijgen netto-opbrengsten in een duur en een goed
koop kastype groter is dan de verhouding van de
totale investeringskosten moet weer de meest
rationele kas worden gekozen.
Bij een beoordeling van de vraag of de geringere
winst per m2 in een goedkope kas gecompenseerd
wordt door de grotere oppervlakte welke voor een
bepaald bedrag onder glas gebracht kan worden,
dient de kweker het resultaat van de vergelijking
op lange termijn als richtsnoer te kiezen. Daarbij
moet rekening worden gehouden met de mogelijk
heid om door besparingen de aanschaf van een
duurder maar rationeler kastype met dezelfde
oppervlakte over een wat langer termijn te reali
seren.
Voor zover de glasopstanden gebruikt worden voor
verwarmde teelten, dient niet alleen gelet te wor
den op het in de glasopstand te investeren ver
mogen. Ook het vermogen dat benodigd is voor
de verwarmingsinstallatie moet in de vergelijking
worden betrokken.
• De kans dat de meerkosten van de produktie
met een in aanschaf duurdere glasopstand gecom
penseerd worden door de meeropbrengst is het
grootst bij teelten onder glas met hoge totale pro-

duktiekosten. Het aandeel van de jaarkosten van
de glasopstand in de totale produktiekosten is hier
relatief gering.
Een geringe verbetering van de kilogram-opbrengst
geeft bij een gestookt produkt een veel grotere
geldelijke opbrengstvermeerdering dan bij een
koude teelt. In verband met het feit dat de invloed
van het kastype op opbrengst en kilogram-prijs
varieert met het gewas, moet de vraag welk kas
type aanbeveling verdient voor ieder gewas afzon
derlijk worden beantwoord.
De invloed van het kastype op het groeimilieu is
bij vroege stooksteelten bovendien groter dan bij
koude teelten.
Bij de laatste is de klimaatsfactor licht minder
belangrijk, bij stookteelten verkeert deze factor ge
durende het stookseizoen lange tijd in het mini
mum. De invloed van de vroegheid is bij koude
teelten bovendien veelal minder groot dan bij
warme teelten. De besparende invloed van het
kastype op het brandstofgebruik komt uiteraard
alleen voor bij stookteelten.
Stookteelten lenen zich om bovenstaande redenen
eerder voor het gebruik van in aanhef duurdere
glasopstanden met een groter prestatievermogen
dan koude teelten.
• De produktie in een moderne kas stelt hogere
eisen aan de vakbekwaamheid. De tuinders moeten
in staat zijn om de voordelen die de moderne kas
heeft volledig uit te buiten. Een voorsprong in
vakbekwaamheid kan een aanzienlijke versterking
van de concurrentiepositie betekenen.
2. Kastype en opbrengstfactoren bij de stooktomatenteelt
De meeropbrengst van stooktomaten in een mo
derne kas t.o.v. een Venlo-warenhuis komt tot
stand door:
• een grotere kg-opbrengst per plant
• een betere kwaliteit
• een vervroeging van de oogst.
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De oplossing van het kastype-vraagstuk spitst zich
toe op de kwantificering van deze drie factoren.
De tegenwoordige kennis berust slechts op glo
bale waarnemingen over de invloed van enkele
kastypen op de drie opbrengstbepalende factoren.
Hier zij medegedeeld dat het sterk dalende prijs
verloop van stooktomaten oorzaak is dat een ver
vroeging van één dag van de oogst een meerop
brengst van f 0,10 per plant, of wel f 0,35 per m2
kan geven [8] (zie grafiek II).
Wanneer de meerkosten van de produktie in een
moderne kas gelijk gesteld worden aan de meer
kosten van de kas, moet een opbrengst verkregen
worden welke f 0,80 per m2 groter is dan die in
het Venlo-warenhuis. Hiervoor moet bij de tegen
woordige prijzen de oogst een vervroeging van nog
geen drie dagen ondergaan, of de prijs per kg
moet door kwaliteitsverbetering 6 % hoger zijn
dan bij produktie in een houten Venlo-warenhuis,
of de kg-opbrengst moet 6 % groter zijn.
In de praktijk zal deze meeropbrengst niet uit
sluitend door één van de hierbovengenoemde fac
toren worden bepaald. Deze factoren zullen, wel
licht niet geheel onafhankelijk van elkaar wat
vroegheid en opbrengst betreft, gezamenlijk hun
invloed doen gelden. Het is heel goed mogelijk
dat een moderne kas drie dagen vervroeging geeft
èn 6 % kg-opbrengstvermeerdering, èn een kwali
teitsverbetering van 6 %. Dit zou resulteren in
een bruto-meeropbrengst van f 2,40 per m2, d.w.z.
een winstvergroting van f 1,80 per m2 bij de
tegenwoordige prijsverhoudingen.
Wij menen op grond van ervaringen van de prak
tijk dat, zelfs bij een pessimistische verwachting
omtrent het grotere prestatievermogen van de
moderne kas, ruimschoots voldaan zal worden
aan de eisen voor het economisch verantwoord zijn
van de moderne kas ten opzichte van houten
Venlo-warenhuizen, wanneer deze glasopstanden
voor de teelt van vroege stooktomaten worden
gebruikt.
Dit is te meer het geval omdat bij deze eis (een

bruto-meeropbrengst van f 0,80 per m2) geen
rekening is gehouden met de invloed van het kastype op de overige produktiekosten en de grotere
produktiviteit van de brandstof in de moderne: kas.
Het is goed om er hier nog eens op te wijzen dat
een brandstofbesparing in de moderne kas moge
lijk is, maar dat de kweker met moderne kassen
in normale teeltjaren niet moet trachten deze
brandstofbesparing volledig te realiseren. Integen
deel, hij zal om de voordelen van de moderne kas
volledig te benutten eerder en wellicht zwaarder
Grafiek II.
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Afb. 4.

Afb. 5.

moeten gaan stoken, teneinde een zo groot moge
lijk verschil tussen kosten en opbrengsten te ver
krijgen.

noemen hier slechts de omstandigheid dat in de
moderne kas op nieuwe grond is geteeld. De kas
stond alleen (gunstiger rand-effect), de no crichting
is oost-west. De moderne kas is als trekkas ge
bruikt en het laatst beplant.
De moderne kas gaf in 1957 een opbrengst van
6270 kg, welke tegen de gemiddelde dagelijkse
prijzen van A-tomaten f 9356,— opbrachten. De
zelfde oppervlakte oude warenhuizen (404 m2)
leverde 4992 kg tomaten op, die bij het prijsverloop
van A-tomaten f 6936,— op hadden kunnen bren
gen. De moderne kas gaf dus een geldelijke brutomeeropbrengst van f 2420,—, dit is f 6,— per m2.
De warenhuizen brachten in werkelijkheid f 16,72
per m2 op, de moderne kas f 23,— per m2.
De meeropbrengst is tot stand gekomen door een
kg-opbrengstvermeerdering van 25 % en een ver
vroeging van de oogst met gemiddeld 6 dagen.
De kg-opbrengstvermeerdering in de moderne kas
vergrootte de geldelijke opbrengst per m2, welke
in de warenhuizen f 17,— zou hebben bedragen
met f 4,25, terwijl de vervroeging een meerop
brengst van f 1,75 veroorzaakte, overeenkomend
met een opschuiving van het plukschema met
minstens 6 dagen.

2.1. Een praktijkgeval
Dank zij de medewerking van een Berkelse kweker
en de afdeling Tuinbouw van het Landbouw Eco
nomisch Instituut beschikken we over de opbrengstverschillen over 1957 van stooktomaten in een
moderne kas (afb. 4) met een kapbreedte van
9,50 m en een oppervlakte van 404 m2, en
5284 m2 oude Westlandse warenhuizen (afb. 5)
op hetzelfde bedrijf.
De kg-opbrengsten per dag van beide kastypes zijn
vermenigvuldigd met de dagelijkse gemiddelde
klokprijzen voor A-tomaten op de veiling Berkel.
De invloed van kwaliteitsverschillen op de gelde
lijke opbrengst komt dus niet tot uiting. Wanneer
deze wel in aanmerking worden genomen, wordt
het verschil in geldelijke opbrengst nog groter.
De uitkomsten, het zij hier vooropgesteld, moeten
gezien worden als een illustratie van hetgeen een
vakbekwame tuinder met een moderne glasopstand
kan bereiken. In de vergelijking spelen naast ver
schil in kastype ook andere factoren een rol. We
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Het minder sterk dalende prijsverloop van tomaten
in 1957 maakt de invloed van de vroegheid op de
geldelijke opbrengst minder groot dan onder nor
male omstandigheden het geval is.
Samenvatting
Voor twee verschillende kastypen zijn de exploi
tatiekosten berekend. De moeilijkheden die zich
hierbij voordoen worden besproken.
Uitgaande van het streven naar winstmaximalisatie
wordt de theoretische keuze van het kastype be
handeld voor de volgende gevallen:
1. de kweker brengt een bepaald aantal eenheden
produkt op de markt.
2. de kweker maakt een bepaalde hoeveelheid
produktiekosten.
3. de kweker heeft een beperkte oppervlakte
grond tot zijn beschikking.
4. de kweker heeft een beperkt vermogen.

Summary
Economic considerations in the choice of
glasshouse types
The working costs have been calculated for two
different types of glasshouses. The attendant diffi
culties are discussed. In the light of profit maximi
zation the theoretical choice of glasshouse types is
dealt with for the following cases:
1. the grower puts a certain number of units of
product on the market.
2. the grower incurs a certain amount of production
costs.
3. the grower has a limited area of land at his
disposal.
4. the grower's capital is limited.

De keuze van het kastype varieert van geval tot
geval. In de gevallen dat op economische grond
een kastype wordt gekozen dat een geringere: op
brengst per f 100,— kosten geeft, d.w.z. een
minder rationeel type, is aan de keuze een belang
rijk nadeel verbonden. De kweker heeft zijn risico
op een verliesgevende produktie door prijsdaling
van het produkt in de toekomst vergroot.
Behalve aan de hoogte van de exploitatiekosten
van de kas, welke bezien worden in verhouding
tot de totale produktiekosten, is aandacht besteed
aan de invloed van het kastype op de overige pro
duktiekosten, in het bijzonder de brandstofkosten.
De geldelijke opbrengst van stooktomaten wordt
bepaald door: kg-opbrengst per plant, vroegheid
en kwaliteit. Voor elk van deze factoren worden
de eisen gegeven om een kas met hogere exploi
tatiekosten rationeler te doen zijn dan een ver
beterd houten Venlo-warenhuis voor de stooktomatenteelt.

The choice of glasshouse types varies for each indi
vidual case. When, for economic reasons, a glasshouse
type is chosen with smaller yields per cost unit ot
D.fl. 100,—, i.e. a less rational type, a considerable
disadvantage is attached to the choice.
The grower has increased the risk of unprofitable
production as a result of a fall in product prices in
the future.
Attention has been paid to the amount of working
costs in relation to the total production costs, and
also to the influence of the type of glasshouse on the
other costs of production, in particular fuel costs.
The proceeds of hothouse tomatoes depend on yield
in weight per plant, earliness and quality. For each
of these factors the requirements are stated for
making a glasshouse with higher working costs more
rational than an improved wooden Venlo Dutch light
house for the growing of hothouse tomatoes.
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