
Op 7 november 2013 werd de afsluitende bijeenkomst van het onderzoek en 

monitoring op het Innovatie Centrum Kas Als Energiebron in Bleiswijk gehouden. 

Er waren zo’n 40 belangstellenden, min of meer evenredig verdeeld over 

tuinders, toeleverende industrie, voorlichters en onderzoekers.

Deze bijeenkomst had betrekking op de twee groentekassen van het IDC, de Venlow

Energykas en de Next Generation Semigesloten Kas. Het IDC omvat ook nog de 

DaglichtKas, maar die is gericht op de potplantenteelt en beslaat daarmee een 

heel ander segment.

Op deze middag is aandacht gegeven aan het gewas en de teelt, de techniek, de 

economie en de spin-off in de praktijk.
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Voor de Venlow Energy kas was 2013 het 3e jaar tomatenteelt. In alle drie de jaren is 

gebruik gemaakt van Komeett geënt op Maxifort.

De teelten van 2011 en 2012 zijn vlak voor de jaarwisseling geplant (23 december) en de 

afgelopen teelt van 2013 is op 17 januari geplant.

In alle teelten is gestart met een stengeldichtheid van 2.5 pl/m2 en rond week 6 is bij 1 op 

de twee stengels een extra kop aangehouden. De eindafstand kwam daarmee op 3.8 st/m2.

In 2013 zijn de planten besmet met een zwak virus (PMV-01) om resitentie tegen het 

Pepino Mozaïek Virus op te bouwen.
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In alle drie de jaren is de teelt in de Venlow Energy kas steeds vergeleken met een teelt die 

gelijktijdig liep en die qua teeltaanpak ongeveer vergelijkbaar was.

In 2011 was dat de met helder glas gedekte kas die als referentie werd gebruikt in de proef 

rond diffuus glas. In 2012 werd de teelt in de Venlow Energy kas vergeleken met de 

resultaten in de CO2-proef bij het Improvement Centre met dezelfde plantdatum, maar iets 

ruimere plantafstand.

Het laatste jaar liep de teelt in de Next Generation Semigesloten kas parallel aan de teelt in 

de Venlow Energy kas en kon die dus voor de vergelijking dienen.

Elk jaar waren de teelten waarmee vergeleken werd op kleine punten anders dan de teelt 

in de Venlow Energy, maar het grote verschil waar het in die vergelijking steeds om ging 

was de gewasreactie op het dubbele glasdek. Bij aanvang van de teelt in de Venlow Energy 

kas was er immers de verwachting dat een tomatenteelt onder een dubbel glasdek heel 

anders zou verlopen dan de teelt onder een enkel glas dek.
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Van grote verschillen in de teelt is echter niets gebleken. De gewasontwikkeling was 

doorgaans prima in balans. De tros-ontwikkeling en de uitgroei van de vruchten verliepen 

naar wens, ook zonder gebruik van de groeibuis.

Er zijn ook weinig problemen geweest met botrytis of andere ziekten. De problemen met 

stengelbotrytis aan het eind van de teelt in 2011 waren voor een belangrijk deel het gevolg 

van de beslissing om in de laatste maanden de stengels uit de beugels te halen om de 

luchtuitwisseling rond de stengels te verbeteren. Aan het einde van de teelt lagen de 

stengels echter deels op de grond en omdat er nauwelijks met de buisrailverwarming werd 

gestookt, waren ze gevoeliger voor botrytis.

In 2012 en 2013 zijn de stengels daarom niet meer uit de beugels gehaald.
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Ook in 2013 waren er nauwelijks problemen met botrytis. Hier heeft waarschijnlijk het 2 

keer meedruppelen van Luna Privilege, een gewasbeschermingsmiddel wat dit jaar is 

toegelaten, een positieve bijdrage aan geleverd.

Gedurende de teelt van 2013 werden steeds vergelijkingen gemaakt tussen het gewas in de 

Venlow Energy kas en het gewas in de Next Generation Semigesloten kas. De NGK kas had 

glas met een zeer hoge lichtdoorlatendheid, maar in het begin van de teelt had deze kas 

ook een vast folie. Daardoor begon die teelt in een vochtig en donker klimaat wat zich uitte 

in een weliger groei. Toen het folie er uit was kreeg het gewas van de Next Generaration

Semigesloten kas zo’n 20% meer licht dan in de Venlow Energy kas en neigde daardoor 

sterk generatief te worden. Deze generativiteit kon worden gepareerd met een hogere 

teelttemperatuur (gemiddeld een halve graad hoger).

De hogere lichtbeschikbaarheid heeft zich echter niet geuit in een hogere teeltsnelheid, 

maar in zwaardere vruchten.
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Door de zomer heen was de bladlengte in de Next Generation Kas wat kleiner en de kop 

dreigde in de zomer door het hoge vruchtgewicht wat te dun te worden. Aan het eind van 

de teelt stond het gewas er in de Next Generation Semigesloten kas weer prima op.
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De productiecijfers van de Venlow Energy Kas zijn prima. In de eerste twee jaar lag de 

productie aanmerkelijk hoger dan de toen gehanteerde referenties.

Het laatste jaar is de productie in de Venlow Energy kas lager dan die in de Next Generation

Semigesloten kas. De Venlow Kas komt naar verwachting op 8% minder kilo’s dan de Next 

Generation kas, maar gegeven het feit dat de Next Generation Kas een 20% hogere 

lichttransmissie heeft kan gesteld worden dat er in de Venlow Kas blijkbaar heel productief 

geteeld kan worden. Het gewas gaat blijkbaar efficiënt met het beschikbare licht om.
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Deze grafiek laat zien dat het teeltverloop in de Venlow Energy kas in alle drie de jaren heel 

vergelijkbaar is geweest.
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In plaats van de productie uit te zetten als functie van het kalenderjaar, kan ook de 

productie worden uitgezet als functie van de cumulatieve lichtsom. Dit jaar is de teelt in 

zowel de Venlow Energy als in de Next Generation Semigesloten Kas zeer regelmatig 

verlopen. Vanaf het moment van de eerste oogst is er een bijna vlak verband tussen 

cumulatieve lichtsom en productie in beide kassen. Opvallend is dat de helling van de 

Venlow Energy kas met 68 mol PAR per kg vers product aanmerkelijk steiler is dan de 79 

mol PAR die in de Next Generation Semigesloten Kas nodig was voor een kg vers product. 

In de Next Generation Semigesloten kas is er zo’n 1000 mol PAR meer aan het gewas 

aangeboden, waardoor er in die kas uiteindelijk meer tomaten geplukt zijn, maar de groei-

efficiëntie was in de Venlow Energy Kas ontegenzeggelijk beter. Overigens was de groei-

efficiëntie in de Venlow Energy Kas in 2013 ook hoger dan de effciëntie in diezelfde kas in 

2012 (helling van de rode lijn is iets steiler dan die van de groene lijn). Mogelijk is dat een 

gevolg van het feit dat er in de zomer van 2013 Redufuse is toegepast om het licht in de 

Venlow Kas diffuus te maken. 
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De conclusies van het onderzoek naar het telen onder dubbel glas is dus dat een 

tomatenteelt teelt hier erg goed blijkt te gedijen.

Ook is in deze experimenten wederom gebleken dat telen zonder minimumbuis geen 

problemen geeft. Hierbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat in een kas als de 

Venlow Energy de ontvochtigende functie van de minimumbuis is overgenomen door een 

buitenlucht distributiesysteem.

De buitenluchtaanzuiging werd overigens wel pas bij een hoge luchtvochtigheid 

ingeschakeld (vochtdeficit ‘s nachts onder de 1.6 en overdag onder 2.2 gr/m3).

Opvallend was wel dat in een kas met een dubbel dek duidelijk meer moet worden gelucht. 

Het verminderde warmteverlies door het glas moet in de zomer worden gecompenseerd 

met extra luchten om te voorkomen dat de etmaaltemperatuur te hoog wordt.
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Hoewel de teelt natuurlijk heel belangrijk is, ligt het zwaartepunt van het onderzoek en de 

demonstraties op het IDC echter in de techniek. Techniek die moet leiden tot een 

substantiële verlaging van het gebruik van primaire energie.
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Bij de Venlow Energy kas is dat in de eerste plaats gerealiseerd middels een kas met een 

hoge isolatie. Het glas is gasgevuld (Argon) en heeft een low-emission coating die de 

uitstraling in het thermisch infrarood (>50.000 nm) sterk beperkt.

De overige 3 vlakken van de glasplaten zijn gecoat met anti-reflectie coatings, zodat de 

hemispherische lichttransmissie van het dubbel glaspaneel slechts een beetje lager is dan 

die van standaard glas (80 in plaats van 82%).

Om de isolatiegraad nog verder te verhogen heeft de kas ook nog een scherm, wat ‘s 

nachts en overdag bij lage buitentemperaturen wordt gesloten.

Geheel in de lijn van Het Nieuwe Telen wordt er met het buitenklimaat mee gestookt, wat 

wil zeggen dat de stooklijn laag staat en de opwarming  vooral door de zon moet gebeuren. 

Stoken gebeurt alleen als de kastemperatuur te laag dreigt te worden. Er is dus geen 

minimumbuistemperatuur .

Als de kas te vochtig wordt schakelt een ontvochtigingsinstallatie in.
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Het ontvochtigingssysteem is voorzien van een regain warmtewisselaar, waarmee de 

warmteverlies tijdens het ontvochtigen wordt beperkt.

Als de installatie aan gaat wordt de vochtige lucht via ventilator 1 aangezogen en door een 

kanaal (2) via de lucht/lucht warmtewisselaar (3) naar buiten geblazen. Parallel aan deze 

uitstroom van warme, vochtige lucht wordt de droge buitenlucht door ventilator 4 via de 

andere kant van deze lucht/lucht wisselaar naar binnen geblazen. De lucht is daarna vrijwel 

op kasluchttemperatuur, maar kan nog verder worden opgewarmd in een warmtewisselaar 

(5) voordat hij door de slurf (6) in de kas wordt verspreid.

In deze slurf zit nóg een verwarmingssysteem. Hiermee is het mogelijk om behalve te 

ontvochtigen, ook met de luchtslurf te verwarmen. De slimme routing van het water door 

de verwarmingsbuis in de slang zorgt voor een homogene temperatuurverdeling van de 

uitgeblazen lucht.
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Dit plaatje toont de efficiency van de Regain unit als grafiek.

Op het moment dat de installatie inschakelt (paarse sterretjes van de onderkant van de 

grafiek naar de bovenkant) komt de temperatuur van de lucht die bij de buitenlucht 

inblaas-opening wordt gemeten dicht bij de kasluchttemperatuur.

De buitenlucht wordt dus vrijwel op kasluchttemperatuur ingeblazen.

In de praktijk betekent dit dat bij de bouw van zo’n installatie overwogen kan worden om 

geen verwarmingsblok aan het slurf-systeem toe te voegen. Immers, de droge buitenlucht 

die bij de slurf wordt ingeblazen is nauwelijks kouder dan de kasluchttemperatuur.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij gebruik van een regain-unit, de kas slechts heel 

beperkt op overdruk kan worden gezet. Immers, er moet in de lucht/lucht wisselaar 

ongeveer net zoveel kaslucht de ene kant als de ander kant op stromen.  
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Alle maatregelen samen leiden tot een energieverbruik dat ongeveer de helft is van het 

verbruik van zuinige praktijkbedrijven. 

Met nog twee tot drie weken te gaan tot het eind van de teelt is de verwachting dat we 

onder de 16 m3/m2 per jaar zullen eindigen. 
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In de winter wordt de besparing gerealiseerd door de hoge isolatiegraad.

In de zomer wordt de besparing vooral door het teeltsysteem gerealiseerd (geen 

minimumbuis, rustig stoken). Uiteraard is de beschikbaarheid van een alternatieve CO2-

bron, zoals OCAP CO2, hiervoor een voorwaarde.
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Voor de Venlow Energy kas zijn alle bevindingen en conclusies hier nog eens op een rijtje 

gezet.

Een energieverbruik van 16 m3/m2 per jaar all-in is zeer laag, maar nog lang geen 0, wat de 

uiteindelijke ambitie van het onderzoeksproject Kas Als Energiebron is. Analyse van het 

punt wat nu met de Venlow Energykas bereikt is laat zien dat nóg verdere verlaging een 

heel nieuwe aanpak van de beperking van de gewasverdamping vereist. Die verdamping 

van het gewas is in de huidige Venlow Energy kas namelijk verantwoordelijk voor de helft 

van het resterende energieverbruik.
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In de Next Generation Semigesloten kas is ook de isolatiegraad verhoogd, maar lang niet zo 

sterk als mogelijk met dubbel glas. In de NGSGK is het het driedubbele scherm dat het 

warmteverlies beperkt. Deze hoge isolatie is slechts tijdelijk omdat het permanente folie er 

na 8 weken uit is gehaald. Het moest na deze periode ook echt er uit omdat het een niet 

geperforeerd folie was en het gewas inmiddels zo groot geworden was dat er meer 

ontvochtigingscapaciteit nodig was dan dat de on vochtigingsinstallatie kon leveren (zie 

verder volgende sheet).

De NGSGK was voorzien van een hoog doorlatend diffuus dek. Dit nieuwe glas heeft een 

hemispherische transmissie van 89% en een haze van 72%. 

Het concept van de Next Generation Semigesloten Kas berust op de inzet van een 

warmtepomp. Daarvoor is een lage verwarmingswatertemperatuur van belang en om die 

te realiseren is in de NGSGK het aantal 51-ers twee keer zo groot als gebruikelijk. 
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Eén van de kern-kwaliteiten van de Next Generation Semigesloten Kas is het interne

ontvochtiging systeem. Het overtollige vocht condenseert op een koelblok zodat de latente

warmte in de kas blijft. 

In het koelblok wordt de lucht natuurlijk ook afgekoeld, maar ook deze warmte raakt niet

verloren. De warmte komt immers, samen met de latente warmte vrij aan de warme kant

van de machine.

Net als in de eerste generaties (semi)gesloten kassen is het de warmtepomp die de 

energiebesparing levert (en niet zozeer de verlaging van de warmtevraag), maar in de 

NGSGK is de laagwaardige warmtebron voor de warmtepomp slechts in beperkte mate het 

zomerse warmte-overschot. De meeste laagwaardige warmte die door de warmtepomp

wordt gebruikt wordt in hetzelfde etmaal gewonnen aan het koude oppervlak van de 

ontvochtiger.

Op het fotootje is te zien dat de aanzuigopening van de installatie onder het foiliescherm

hadden zitten. Een foliescherm zonder perforatie, waardoor de luchtuitwisseling van de kas

met buiten in de eerste weken minimaal kon blijven.
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De ervaringen met het systeem in het afgelopen jaar hebben laten zien dat met de Next 

Generation Semigesloten kas een energieverbruik van 19 m3/m2 realistisch is. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp met een thermisch vermogen van 

400 kW per ha en een kleine WKK (170 kW elektrisch per ha). 

De te behalen besparingen zijn vergelijkbaar met de besparingen die met de eerste

generaties (semi)gesloten kassen konden worden behaald, maar met het voordeel dat de 

totale installatie goedkoper is en vooral dat de installatie op het hele bedrijf hetzelfde is. 

Met name het feit dat er in de eerste generaties (semi)gesloten kassen altijd sprake was 

van een gesloten en een niet-gesloten fractie maakte de bedrijfsvoering lastig.

Het beproefde concept is dus met recht een Next Generation Semiegesloten Kas.
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Het belangrijkste verschil tussen de eerste generaties (semi)gesloten kassen en de NGSGK 

is dat deze nieuwste variant vooral in de winter gesloten wordt gehouden, waar de 

oorspronkelijke varianten vooral in de zomer dicht bleven.
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Uit de metingen van afgelopen jaar blijkt dat de ontvochtigingsunit 155 liter water heeft 

afgevoerd, maar dat het merendeel daarvan in de vorm van ontvochtiging middels 

buitenlucht aanzuiging heeft plaatsgevonden. 55 Liter is intern ontvochtigd, dus met 

terugwinning van voelbare en latente warmte. Deze interne ontvochtiging lijkt weinig, maar 

levert toch nog 8 m3 aardgas equivalenten per m2 per jaar aan duurzame energie.

Deze herwonnen warmte wordt gebruikt in de invulling van de warmtevraag van 27 m3 

aardgas equivalenten per m2 per jaar.

Het overzicht toont dat er veel geschermd is. 2700 uur met het transparante doek en 1700 

uur waarop er ‘s nachts een tweede scherm gesloten werd. De eerste 59 dagen zat er ook 

nog een ongeperforeerd folie als derde scherm in de kas.
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Eén van de zaken die op het IDC in de belangstelling stonden was het gebruik van 

laagwaardige warmte. Dit betekent in de praktijk vooral de vergroting van het verwarmend 

oppervlak.

Na verschillende jaren met deze systemen te hebben gewerkt kunnen we stellen dat er in 

deze teelten geen enkel nadeel is ondervonden van het feit dat we met lagere 

temperaturen verwarmingswater hebben gewerkt.
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Dit plaatje toont de warmte-afgifte van een standaard verwarmingssysteem van 10 51-ers 

per 8 meter tralie. Hier is aangenomen dat de kasluchttemperatuur 20 oC is.

De benodigde aanvoertemperatuur voor het getoonde vermogen hangt af van het 

circulatiedebiet. Hier is gerekend met 40 m3/uur, waardoor het verwarmingsnet een

omlooptijd heeft van ongeveer een half uur.

Bij dit circulatiedebiet hoort bij elke aanvoertemperatuur en afgevegeven vermogen een

bepaalde retourtemperatuur (zie onderste grafiek).

Als het circulatiedebiet groter wordt gekozen dan kruipen aanvoer- en retourtemperatuur

naar elkaar toe. De aanvoertemperatuur komt dan wat lager en de retourtemperatuur

komt hoger te liggen. 
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Als het aantal buizen wordt verdubbeld zie je dat hetzelfde verwarmingsvermogen (hier 57 

W/m2) kan worden afgegeven met een aanvoerwatertemperatuur van 36 oC in plaats van 

de 50 oC uit de vorige sheet. Een forse verlaging dus. 

Om de omlooptijdk gelijk te houden moet er overigens wel twee keer zoveel water worden

rondgepompt. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om met een grotere omplooptijd te gaan

werken. In dat geval zal de aanvoertemperatuur stijgen, maar de retourtemperatuur dalen.
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Het effect van de vergroting van het VO is duidelijk te zien als we kijken naar de gebruikte 

buistemperaturen in de NGSGK is vergelijking met de temperaturen in de praktijk. Deze 

vergelijking betreft twee enkelglas kassen. Waar in de praktijk in het voorjaar zo’n 500 uur 

een buistemperatuur van 45 graden of meer nodig was, werd in de NGSGK slechts 150 uur 

meer dan 45 oC gevraagd.

De Venlow Energy kas had nog veel lagere temperaturen nodig. Daar komt het niet alleen 

door het vergrote VO, maar ook door de extreem lage warmtevraag van deze kas.
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Behalve het vergroten van het aantal buizen zijn er nog een heleboel andere mogelijkheden

om lage-temperatuur systemen te maken.
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Bovenstaande plaatje laat zien welke relaties gelden tussen aanvoerwatertemperatuur en 

afgegeven vermogen bij de getoonde systemen.

De OPAC 106 water/lucht warmtewisselaar doet het in termen van laag-temperatuur

verwarming het best.

De verwarmde betonvloer doet het in principe ook heel goed, maar dit plaatje geldt alleen

voor een betonvloer waar tafels of hangende goten boven staan, dus geen betonvloer met 

potten.

Een verwarmde betonvloer onder een kas met teelttafels is geen voor de hand liggende

situatie, dus de lijn voor die betonvloer is eigenlijk alleen een wat theoretische situatie.

Het Air&Energy systeem, dat is het systeem dat in de luchtslurven van de Venlow Energy 

kas is gebruikt geeft meer warmte af per oC overtemperatuur dan een standaard 51-er, 

maar het was vooral het feit dat in de Venlow Energy kas dit Air& Energy systeem samen

met een standaard 51-er toegepast is waardoor de benodigde watertemperatuur nooit

boven de 45 oC is gekomen en slechts sporadisch boven de 40 oC.
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Vergroting van het VO geeft een duidelijke verlaging van het energieverbruik.

Berekeningen geven aan dat bij gebruik van een ketel de verdubbeling van het aantal 

buizen de retourtemperatuur gemakkelijk met 10 oC kan verlagen, waardoor het totaal 

rendement van de verbranding van gas al gauw met zo’n 2.5% kan toenemen. Dit is dus een 

directe energiebesparing
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Ook de warmtepomp en een systeem op basis van geothermie presteren beduidend beter 

bij laag tempeatuur systemen.

De ervaringen op het IDC hebben laten zien dat er vanuit teeltkundig oogpunt geen 

negatieve effecten van het stoken bij lage temperaturen verwacht hoeven worden.
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Na de eerste twee presentaties van deze middag zijn de beide kassen in twee groepen 

bezocht.

Dit gaf voeding aan levendige discussies tussen de onderzoekers en de bezoekers en tussen 

de bezoekers onderling
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Hoewel niet op het IDC getoond, stond in de uitnodiging voor deze middag ook 

aangekondigd dat er aandacht zou worden besteed aan hygroscopische ontvochtiging
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Hygroscopische ontvochtging is gebaseerd op de mogelijkeid om kaslucht te drogen door 

het langs een vloeistof te leiden die water aantrekt. In dit plaatje is dit schetsmatig

weergegeven met een potje met een bepaalde hoeveelheid van zo’n vloeistof, in dit geval

een CaCl2-oplossing. Als dit gewoon water zou zijn dan krijgt die lucht uiteindelijk een 

vochtigheid van 100% (dat is 15.4 gr/m3 bj water van 18 oC). Bij deze hygroscopsche

vloeistof wordt de luchtvochtigheid van de lucht boven zo’n vloeistof op 18 oC echter 8.5 

gr/m3, ofwel 55% RV.

In een hygroscopisch ontvochtigingssysteem wordt zo’n vloeistof over een pad versproeid

en wordt de lucht door die pad geleid. Als die lucht heel langzaam erdoor zou stromen dan

wordt de uittredende RV die getoonde 55%, maar in de praktijk wordt de lucht er wat 

sneller doorheen geblazen en komt de lucht er met 65% RV uit.

Hierdoor kan de kaslucht dus worden gedroogd.
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De zoutoplossing neemt het vocht uit de kaslucht op en wordt daarbij steeds wateriger.

Die circulerende oplossing moet daarom steeds worden geregenereerd.

De eerste experimenten met dit systeem hebben plaatsgevonden bij Lans Tomaten in 

Rilland (Zeeland). Als pionier op dit gebied heeft Lans voor die regeneratie gebruik gemaakt

van een vacuumverdamper.

Hierdoor was het stroomverbruik voor de regeneratie laag; rond de 10 kWh per m2 voor de 

onttrekking van 60 kg vocht per m2. 
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Ervaringen die we nu hebben met de proefopstelling bij Lans laten zien dat zo’n

hygroscopisch systeem een behoorlijk hoger ontvochtigingscapaciteit via dezelfde slurven

kan realiseren in vergelijking met ontvochtiging volgens het Next Generation concept.

De verwachtingen om langs deze weg dezelfde, of misschien zelfs nog wel een iets grotere

besparing, te realiseren als de 8 m3/m2 die nu met de NGSGK gerealiseerd is tegen mogeljk

lagere kosten zijn dus hoog gespannen.
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In het laatste onderdeel van de informatiemiddag over het IDC is gesproken over de 

economie van de twee beproefde concepten.
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De prestaties van elk systeem worden altijd beoordeeld in termen van meer of minder ten 

opzichte van een referentie. Voor het IDC is deze referentie scherp gesteld; het maximum 

wat redelijkerwijs haalbaar is in een tomatenteelt waar stap 1 t/m 5 van Het Nieuwe Telen

wordt toegepast.
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Zoals te zien is uitgegaan van een kas zonder WKK. Dit omdat in de huidige situatie op de 

energiemarkt het gebruik van WKK voor een kas zonder belichting niet langer economisch

rond te rekenen is.

Een spark spread van 20 euro per MWh is niet voldoende om de kapitaal- en 

onderhoudskosten van een dure machine zoals een WKK te rechtvaardigen.

De vooruitzichten zijn dat deze sparkspread voorloping niet weer terug komt op de niveau’s

van een paar jaar terug.
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Toch wordt in de NGSGK de WKK wel weer ingezet, maar dan een fors kleinere dan waar

vroeger mee gewerkt werd. De WKK, met een vermogen van rond de 150 kWe/ha zorgt

voor een basis-CO2 voorziening en produceert stroom ter compensatie van het verbruik van 

de warmtepomp.

Uiteraard is er ook een warmtepomp nodig. Die zorgt immers voor de energiebesparing.

De luchtbehandelingskast in een NGSGK zal ook wat groter moeten zijn dan in de 

referentiekas en deze zal ook een extra warmtewisselaar blok moeten hebben. Immers, 

waar een standaard kas de buitenlucht alleen hoeft te verwarmen moet in een NGSGK de 

luchtbehandelingskast de lucht eerst koelen en daarna verwarmen.

De NGSGK kan met, en zonder aquifer worden gebouwd. Hierover later meer.

De revenuen uit het concept komen uit energiebesparingen en mogelijk een besparing op 

CO2-inkoop
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Dit overzicht geeft de ordegrootte aan van de economische kentallen die bij de NGSGK een 

rol spelen.

De meer-investeringen van dit systeem ten opzichte van een standaard HNT-kas bedragen

zo’n 20 euro per m2, waarvan de WKK de duurste component vormt.

De revenuen komen bij de getoonde prijzen vooral uit de besparing op gas.

Uit de berekeningen bleek geen duidelijke besparing op CO2-inkoop. De NGSGK zal net als

een energizuinige HNT-kas zo’n 15 kg CO2 per m2 per jaar moeten inkopen.

De gehanteerde gas- en stroom-prijzen zijn wat hoger dan op dit moment gebruikelijk. Alle

genoemde getallen moeten echter vooral als richtgetallen worden gezien en laten

bijvoorbeeld ook de mogeljkheden van subsidies buiten beschouwing.

De simpele terugverdientijd (dat is het investeringsbedrag gedeeld door de jaarlijkse

revenuen) komt op 7.6 jaar
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Het vorige overzicht toonde situatie voor een NGSGK zonder aquifer. In dat geval wordt er

alleen gebruik gemaakt van etmaalbuffering.

Uit bovenstaande grafiek blijkt echter dat in dat geval veel van de potentie van de 

luchtbehandelingskast om energie te oogsten onbenut blijft. Met name in de 

zomermaanden kan de luchtbehandelingskast energie verzamelen die de warmtepomp niet

in die periode kan benutten. Er is al genoeg afvalwarmte uit de WKK.
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Omgekeerd laat deze grafiek zien dat in de wintermaanden de vraag van laagwaardige

energie van de warmtepomp aanmerkelijk groter is dan de hoeveelheid warmte die een 

NGSGK zonder aquifer uit het koelblok kan verzamelen.

De toevoeging van een aquifer aan het concept maakt dus dat de benuttingsgraad van het 

koelblok en de warmtepomp oplopen.
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De toevoeging van een aquifer geeft dan ook een beduidend groter

energiebesparingspotentieel (8 in plaats van 5 m3/m2 jaar) en dus belangrijk hogere

revenuen.

De aquifer en de wat grotere WKK geven echter ook hogere investeringen waardoor de 

terugverdientijd oploopt. Over langere termijn gerekend heeft een installatie met aquifer 

echter een beter perspectief dan een systeem zonder.

Ook hier gelden natuurlijk weer de genoemde uitgangspunten voor energieprijzen en moet

de opmerking geplaatst worden dat subsidies het plaatje kunnen doen veranderen.
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Voor de Venlow Energy kas liggen de investeringen in de aanschaf van het dubbel glas en 

de regain warmte terugwinning op de ontvochtiging.

Deze kas heeft echter ook minder investeringen, namelijk het feit dat er slechts 1 scherm

gemonteerd is.

Bij de revenuen zijn het de besparingen op gas en het feit dat er geen folie wordt

ingebracht, wat in de referentiekas wel het geval is.
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De extra investeringen voor een luchtbehandelingskast met regain unit worden op 5 euro 

per m2 ingeschat. Dit lijkt weinig voor een installatie met een grote lucht/lucht wisselaar, 

een extra ventilator en allerlei luchtkanalen, maar bij een hoge efficientie van de 

lucht/lucht wisselaar kan het verwarmingsblok wat in een standaard luchtbehandelingskast

zit vervallen. Immers, de buitenlucht komt vrijwel op kasluchttemperatuur binnen.

De meerkosten voor het dubbel glas worden op 30 euro ingeschat. Op dit moment is dit

type glas duurder zodat er schaalvoordelen nodig zijn om deze meerprijs te realiseren.

In de revenuen zijn de inkomsten uit vermede gas-inkoop de belangrijkste post. De 

revenuen worden weer behoorlijk verminderd door de noodzakelijke inkoop van extra CO2. 

Immers, een groot deel van de energiebsparing is gerealiseerd in de zomer zodat de 

Venlow Energy kas dan praktisch geen rookgas CO2 meer kan doseren.

De economische prestaties van de Venlow Energy Kas zijn vergelijkbaar met die van de Next 

Generation Semigesloten Kas, maar de Venlow Energy Kas komt wel dichter bij de ambitie

van klimaatneutrale kassen.

Tenslotte moet ook hier opgemerkt worden dat subsidies en energieprijzen tot behoorlijk

andere getallen zullen leiden.
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De proeven op het IDC hebben dus de ingredienten laten zien waarmee de tuinbouw 

oplopende energiekosten en de maatschappelijke trend naar duurzaam geproduceerde 

producten het hoofd kan bieden.

We zijn blij dat de financiers de mogelijkheden om deze nieuwe wegen te ontwikkelen en 

te onderzoeken hebben gegeven en zijn ook dank verschuldigd aan de toeleveranciers die 

met veel inzet en inventiviteit de getoonde hardware hebben neergezet.



Tot slot van de dag gaf Ted Duijvesteijn een presentatie van de ID kas die op hun terrein 

verrijst.

De ID-kas is een spin off van de ontwikkeling van de Venlow Energy kas.

In de Venlow Energy kas hebben we gezien dat je onder dubbel glas goed tomaten kunt 

telen bij een zeer laag warmteverbruik.

Duijvesteijn wil zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en wil daarom de kennis en ervaring met deze zuinige teelt uitdragen en 

verder ontwikkelen.
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De nieuwbouw betreft daarom ook niet uitsluitend een kas, maar ook een bedrijfsgebouw. 

Daar zullen geinteresseerden bijgepraat kunnen worden over de ontwikkelingen.

Het nieuwe kas-ontwerp biedt in principe grote vrijheid in rij-afstanden. De ophangpunten 

voor de gewasdraden vormen een integraal onderdeel van de constructie en worden dus al 

bij de bouw vastgelegd.

De gewasrijen staan haaks op de goot omdat de goot- en tralie-functie geintegreerd zijn. 

Het scherm loopt dus ook van goot naar goot en wordt in opgevouwen toestand strak 

tegen de goot opgeborgen.
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De zogenaamde klimaatwand is een opvallende trendbreuk met de bekende kassenbouw 

tot nu toe. Deze schuin geplaatste gevel speelt een rol in de constructie, maar biedt tevens 

ruimte voor luchtbehandelingskasten, warmtewisselaars en ventilatoren.
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De toegepaste ruitmaat is zodanig gekozen dat het snijverlies minimaal is. Dit betekent 

ruiten van 2x3 meter die met een kraan in het dak moeten worden gehesen.

Het is gecoat en gehard glas, wat zo sterk is dat je er gewoon overheen kunt lopen.

Het glas geeft ook verstrooid licht binnen. De algemene verwachting is dat het diffuse licht 

dat hierdoor wordt verkregen tot een gematigder teeltklimaat leidt waar hoge producties 

mee mogelijk zijn.

Een opvallend detail is de doorlopende nokluchting. Deze constructie vereenvoudigt de 

bouw en verminderd ook weer het snijverlies.
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Na deze inspirerende presentatie van Ted Duijvesteijn ging iedereen verrijkt met nieuwe 

kennis en ideeen huiswaarts.
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