
Goede middag,

Met deze presentatie wil ik proberen een getalsmatig inzicht te geven in verdamping en 

ontvochtiging en het energieverbruik dat daarmee gemoeid is.
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Als we kijken naar de totale energiebalans van een kas, dan zien we dat meer dan een 

kwart van de energie die op jaarbasis aan een kas wordt toegevoerd wordt omgezet in 

waterdamp (1250 van de 4400). Dit is de afvoer van waterdamp met de ventilatielucht. 

Deze getallen gelden voor een onbelichte tomatenteelt onder Nederlandse

omstandigheden voor een enkel glas kas met een dubbel scherm.
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Die 1250 MJ zit als latente warmte opgesloten in 500 liter waterdamp per m2 per jaar.

Van die 500 liter stroomt het grootste deel mee met de ventilatie op temperatuur, maar 

er wordt ook een groot gedeelte doelbewust afgevoerd omdat de luchtvochtigheid te

hoog dreigt te worden. In de berekeningen die achter deze getallen zitten is uitgegaan

van een luchtvochtigheidscriterium van 85% overdag en 88% ‘s nachts. Als de kaslucht 

vochtiger wordt gaat een ontvochtigingsinstallate buitenlucht naar binnen blazen met 

capaciteit van maximaal 7 m3/(m2 uur).

3



Een groenteteelt verbruikte echter aanzienlijk meer dan 500 liter water. De plant neemt

zo’n 700 liter water op. 50 liter wordt afgevoerd met de vruchten dus we zijn nog 150 

liter kwijt.

Volgens het simulatiemodel KASPRO komt verlaat dit water niet via de ramen de kas, 

maar via condensatie tegen het kasdek (gevolgd door afvoer van de druppels via de 

condesgoot. Het kan dan natuurlijk weer opnieuw worden verdampt, maar de latente

warmte is dan natuurlijk verdwenen).

Bij de condensatie tegen het kasdek wordt energie op het glas afgegeven. Het glas staat

vervolgens die warmte weer af aan de omgeving (anders zou het glas niet koud blijven

en stopt de condensatie).

Die 360 MJ (ruim 10 m3 aardgas equivalenten!) condensatie-warmte verdwijnt dus uit de 

kas via de 1700 MJ die twee dia’s terug werd getoond. 
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De getallen die voorbij zijn gekomen laten zien dat er met verdamping en condensatie

veel energie gemoeid is.

Een groot deel van die energie komt direct uit het zonlicht.

De energie in het vocht wat wordt afgevoerd tijdens het ontvochtigen raak je kwijt, maar 

had je eigenlijk liever niet verdampt. De ontvochtiging staat namelijk vooral aan op 

momenten dat er ook wordt gestookt. De plant staat dan te verdampen, wat energie

kost, en tegelijk moeten de ramen open (of de ontvochtigingsunit aan) om dat vocht

weer af te voeren. Daarmee raak je naast de latente warmte ook nog eens voelbare

warmte kwijt.

Het verlies van warmte met de condensatie valt gedeeltelijk samen met de 

stookperiode, maar kan ook een welkome afvoer zijn van vocht dat door zonlicht is 

verdampt.
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Het grootste gedeelte van de verdamping wordt gerealiseerd door gratis energie uit het 

zonlicht en kan bij beschouwing op de relatie tussen verdamping en energie buiten

beschouwing blijven.

De ontvochtiging door condensatie heb je in een kas niet zo goed in de hand dus laten

we vooralsnog ook even buiten beschouwing. Ik kom er straks nog wel even op terug.
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Eerst kijken we naar het energieverbruik dat gemoeid is met de bewuste afvoer van 

overtollig vocht. In verreweg de meeste kassen gebeurt dit door de ramen op een kiertje

te zetten of door de ontvochtigingsinstallatie aan te zetten.

In beide gevallen wordt vochtige en warme kaslucht vervangen door drogere maar ook

koudere buitenlucht.

7



Hoeveel energie vergt de opwarming van de buitenlucht? Dit is met het simulatiemodel

gemakkelijk te bepalen want we weten hoeveel lucht er uitgewisseld moet worden voor 

die jaarsom van 150 liter ontvochtiging en de gemiddelde temperatuur van de 

aangezogen buitenlucht en de gemiddelde kasluchttemperatuur tijdens de 

ontvochtiging. In de berekening van die gemiddelden zijn de temperaturen gewogen

naar de capaciteit van de ontvochtiging. Zo zijn uren met volle capaciteit twee keer zo

zwaar meegerkend als uren op halve capaciteit.

Het bovengetoonde sommetje levert een voelbaar warmteverlies op van 6.3 m3 a.e. In 

de praktijk kan dit iets lager uitpakken wanneer de buitenlucht niet naar 

kasluchttemperatuur maar naar stooktemperatuur wordt opgewarmd. De gemiddelde

stooktemperatuur, ook weer gewogen naar capaciteit is 16.8 oC (er zitten relatief veel

nacht-uren in de draaiuren van de ontvochtiging), zodat het feitelijk warmteverbruik

voor de opwarming 4.6 m3 aardgas bedraagt.  
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Soms wordt gesteld dat vocht-afvoer via uitwisseling met het bovencompartiment bij

een gesloten scherm een energiezuiniger optie zou zijn.

Volgens modelberekeningen levert dit inderdaad een besparing van 1 m3 aardgas per m2

per jaar, maar dit komt niet door het efficientere mechanisme, maar doordat de kas dan

minder goed ontvochtigd kan worden. Als het scherm open is werkt het concept immers

niet.

Het mechanisme is niet efficienter omdat er met het intensief mengen van kaslucht en 

lucht in het bovencompartiment niet alleen extra vocht, maar ook extra warmte

afgevoerd wordt. Het bovencompartiment wordt immers warmer en verliest daardoor

meer naar de omgeving.

De condensatie neemt duidelijk toe, maar blijft onvoldoende om de volledige behoefte

van 150 liter te laten condenseren. De ramen moeten dan ook vaak op een kiertje gezet

om aan de behoefte te voorzien

9



Op het energieverbruik van de ontvochtiging kan zeker bespaard worden.

Er kan gewerkt worden met warmteterugwinning, waarbij zo’n 70% van het voelbaar

warmteverlies kan worden teruggewonnen. Dit levert een besparing van ongeveer 4 m3

aardgas equivalenten op.

Een veel grotere besparing kan worden verkregen wanneer het vochtoverschot op een 

koelblok wordt gecondenseerd, waarbij de onttrokken condensatiewarmte direct of op 

een later tijdstip kan worden ingezet voor de kasverwarming. Dit wordt de Next 

Generation Semigesloten kas genoemd en daarmee zijn besparingen rond de 10 m3/(m2

jr)a.e. te realiseren.

Maar de gemakkelijkste manier om op dit warmteverbruik te besparen is de verhoging

van de luchtvochtigheid waarop geregeld wordt. Met de komst van betere kassen en 

gedistribueerde luchtinblaas systemen gaan steeds meer tuinders inderdaad vochtiger

telen.
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Deze grafiek laat zien dat het verhogen van het luchtvochtigheidscriterium waarop de 

ontvochtiging aan gaat tot 6 m3 besparing op het gasverbruik leidt. Er wordt dan wel pas 

bij een zeer hoge luchtvochtigheid ontvochtigd (91% RV overdag en 94% RV ‘s nachts), 

maar in de experimenten die vorig jaar in de VenLow Energy kas zijn uitgevoerd bleek dit 

niet onrealistisch.

Omgekeerd, als de kas 6%-RVpunten droger wordt gehouden neemt het verbruik met 7 

m3 aardgas per m2 per jaar toe.

In het referentiepunt (rood gemarkeerde stip) wordt de kas overdag op 85% gehouden 

en ‘s nachts op 88%. In de meest linker punt van de lijen wordt de kas overdag op 79% 

gehouden en ‘s nachts op 82%. 

De grafiek laat ook zien dat het effect van de instelling van het vocht-criterium vrijwel 

onafhankelijk is van de vraag of het gaat om een kas met één of met twee schermen. De 

twee lijnen lopen namelijk vrijwel parallel.
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Bij gebruik van warmteterugwinning kan zoals gezegd ongeveer 4 m3 aardgas worden 

bespaard. Door de efficiëntere ontvochtiging wordt het effect van droger of vochtiger 

telen uiteraard kleiner, maar het blijft een relatief grote invloed houden.

Het effect van het toevoegen van een extra scherm blijft onveranderd 3.5 m3 per m2 per 

jaar.
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De verandering van het energieverbruik bij een verandering van de 

luchtvochtigheidsregeling heeft twee oorzaken.

In de eerste plaats wordt de verdamping geremd als de kaslucht vochtiger wordt 

gehouden. Het simulatiemodel berekent hiervoor een opvallend lineair verband. Het 

hier gebruikte gewas (tomaat) verdampt per procent-punt verhoging van het 

ontvochtigingscriterium 8.3 liter minder verdamping en omgekeerd.  8.3 liter water 

verdampen kost 0.65 m3 aardgas equivalenten

Meer of minder verdamping betekent echter ook meer of minder vocht-afvoer en dus 

meer of minder verlies van voelbare warmte.

Dit verklaart waarom er slechts 0.65 m3 meer of minder gas voor de verdamping nodig 

is als we 1 %-punt naar rechts of naar links op de x-as schuiven, terwijl in de vorige 

sheets het effect rond de 1 m3 per %-punt was.
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En daarmee ben ik aan het eind van mijn presentatie gekomen.

Ik dank een ieder hartelijk voor de aandacht en wil ook graag een woord van dank 

toevoegen aan het onderzoeksprogramma Kas Als Energiebron, waarmee LTO Glaskracht 

Nederland en het ministerie van Economische zaken het grootste deel van de kosten van 

de onderzoeken waarop deze presentatie is gebaseerd dragen.
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