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1 Inleiding 

1.1 Hoe zit de module in elkaar? 
Deze module verschaft je kennis en inzicht in de werking van 
tuinbouwkassen. Energiebesparing in de kas vormt de rode draad in de 
module. Je gaat een model van een energiezuinige kas maken. In elk 
hoofdstuk kom je een stapje dichter bij een mogelijke oplossing. Daarbij 
ga je gebruik maken  van een computermodel van een kas. Je leert om 
met behulp van dit computermodel te berekenen hoe effectief bepaalde 
energiebesparende maatregelen zijn. 
De onderwerpen die aan bod komen zijn per hoofdstuk gegroepeerd. Elk 
hoofdstuk is weer in paragrafen verdeeld met een aantal opdrachten en 
experimenten. Regelmatig vind je in de tekst URL-nummers, herkenbaar 
aan dit symbool: ►. De nummers verwijzen naar een URL-lijst in bijlage 4. 
Door het aanklikken van een hyperlink in de URL-lijst laad je een externe 
internetpagina.  
 

1.2 Wat weet je al? 
In de onderbouw is al een aantal onderwerpen behandeld. Als je een 
onderwerp wilt opfrissen kun je natuurlijk een boek van de onderbouw 
inkijken, maar je kunt ook heel veel vinden in de gratis 
internetencyclopedie Wikipedia (zie ►URL1). Verder heb je soms Google 
Earth nodig (gratis te downloaden en te installeren of online gebruiken, zie 
►URL2). 
Hieronder staat een lijst met onderwerpen die in de onderbouw behandeld 
zijn. 
Bij natuurkunde: 
Licht 

 zonnestraling bestaat o.a. uit zichtbaar licht en warmtestraling 

 rechtlijnige voortplanting van licht. 
Energie 

 warmte-isolatie (geleiding, straling, stroming) 

 zon als duurzame energiebron 

 zonnecollector en zonnecel 

 stralingsenergie - elektromagnetische straling 

 warmte is een vorm van energie 

 rendement 

 joule. 
Elektriciteit 

 schakelingen 
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 wet van Ohm 

 elektrische energie en vermogen 

 kilowattuur (1 kWh = 3 600 000 J). 
Atomen 

 bouw van atoom 

 elektronenwolk. 
Bij aardrijkskunde: 

 tuinbouw 

 kas 

 grondsoort 

 zonnestraling en aarde 

 invloed van scheefstand van en draaiing om aardas en breedteligging op 
klimaat 

 atmosfeer 

 bewolking 

 luchttemperatuur 

 broeikaseffect 

 breedteligging 

 seizoenen. 
Bij biologie: 

 fotosynthese 

 bladgroenpigmenten 

 opbouw blad 

 diffusie 

 kringloop en cyclus 

 eenvoudige anorganische moleculen, ionen (nitraten), mineralen 

 organische stoffen: koolhydraten, vetten,eiwitten 

 biologische en chemische gewasbescherming (bestrijding) 

 milieu(vervuiling) 

 resistentie. 
Bij wiskunde: 

 oplossen van vergelijkingen 

 rekenen met toename en afname 

 rekenen 

 grote en kleine getallen / machten van 10. 
Bij scheikunde: 

 scheikundige reacties (verbranding, fotosynthese) 

 reactievergelijkingen 

 eenvoudige berekeningen. 
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1.3 Wat ga je leren? 
In deze module leer je om met simulatieprogramma’s van tuinbouwkassen 
te werken. Daardoor leer je ook te werken met systemen. De plant, de kas 
en de aarde zijn alle te beschouwen als een afgegrensd systeem met 
energie als input en output. In alle natuurwetenschappen wordt veel met 
systemen gewerkt, vooral omdat je daarmee goed kunt rekenen en kunt 
voorspellen welke effecten maatregelen zullen hebben.  
Je leert bijvoorbeeld dat het meer open of gesloten maken van een kas de 
energiebalans beïnvloedt, maar ook de productie van tuinbouwgewassen.  
Uiteindelijk ben je daardoor in staat om anderen uit te leggen wat het 
belang is van warmtekrachtkoppeling, warmtepompen en gesloten 
kassystemen. Daarnaast weet je ook hoe kassen van grootverbruikers, 
producenten van energie kunnen worden. 
 

1.4 Hoe word je beoordeeld? 
Aan het begin van de module kan een instaptoets worden afgenomen om 
na te gaan of je bepaalde kennis nog moet ophalen.  
De eindbeoordeling bestaat uit twee componenten. Een afsluitende toets en 
een beoordeling van de praktische vaardigheden. De praktische 
vaardigheden worden beoordeeld op hoe er gewerkt wordt (metingen doen, 
omgaan met software) en de verslaggeving. 
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2 Glastuinbouw en energie 

2.1 Glastuinbouw doet er economisch toe 
Glastuinbouw is van nationaal belang, niet alleen omdat de 
exportwaarde van glastuinbouwproducten hoog is, maar ook omdat 
er veel werkgelegenheid mee gemoeid is. Maar er kleven ook 
nadelen aan de glastuinbouw. Zo is het een van de grote 
energiegebruikers in ons land. In deze module staan nieuwe 
energiebesparende technieken in de glastuinbouw centraal. 
Nederland telde in 2006 zo’n 5300 gespecialiseerde 
glastuinbouwbedrijven met in totaal ruim 10.000 ha kassen. In deze 
glastuinbouwbedrijven werken ongeveer 62.000 mensen. Die 
produceerden samen ruim 4,5 miljard euro aan groente, fruit, 
planten en bloemen. Bijna 80% daarvan werd geëxporteerd naar het 
buitenland.  
De glastuinbouw is daardoor niet alleen verreweg de belangrijkste 
tak van de landbouw in ons land, maar is vanwege de export ook 
belangrijk voor de landseconomie. Zo exporteerde ons land in 2006 
voor maar liefst 3,6 miljard euro aan groenten! 
 
De economische betekenis van de glastuinbouw is behoorlijk groot. 
Kijk maar eens naar figuur 2: ruim 20% van de totale agrarische 
productiewaarde komt uit de glastuinbouw.  

jaar ha 

1940 2113 

1946 1883 

1950 2330 

1956 3195 

1960 4017 

1965 5114 

1970 7235 

1975 7905 

1980 8760 

1985 8970 

1990 9770 

1995 10.155 

2000 10.490 

2003 10.470 

2004 10.460 

2005 10.540 

2006 10.381 

Figuur 1: groei van de 
glastuinbouw 
gedurende de 
afgelopen decennia 

Bron: CBS 

Figuur 2: waarde van de glastuinbouw in % van de totale 
agrarische waarde in 2000. 

Bron: CBS 
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Toch nemen de kassen maar 0,5% van de landbouwgrond in beslag. De 
glastuinbouw is dus een zeer intensieve vorm van landbouw. 
 
De Nederlandse glastuinbouw is de absolute koploper en trendsetter in de 
hele wereld. De tuinders halen zeer hoge opbrengsten per hectare. Een kas 
met een oppervlakte van 1 ha is al voldoende om een gezinsinkomen te 
verwerven. Vergelijk dat maar eens met de akkerbouw: een rendabel 
akkerbouwbedrijf moet in ons land tenminste 50 ha groot zijn! Die hoge 
“output” van de glastuinbouw kan alleen maar als de “input” ook heel 
groot is.  Je moet hier denken aan het inzetten van arbeid, kennis, 
meststoffen, energie en bestrijdingsmiddelen. 

 
Figuur 3: ruimtelijke spreiding van glastuinbouw. 

Bron: Alterra 
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1. Opdracht 

1.1 De Glazen Stad 
Start Google Earth en zoom in op het gebied tussen Den Haag en 
Rotterdam:  
het Westland.  
Waarom wordt dit ook wel de Glazen Stad genoemd? 

1.2 De veiling in Venlo 
Zoek met Google Earth de locatie: 51º24' NB en 6º8' OL. Je bevind je nu bij 
de grote tuinbouwveiling in Venlo, de ZON. Op deze luchtfoto is goed te 
zien dat de veiling zeer strategisch gelegen is.  
Noteer wat er zo gunstig is aan de ligging van deze veiling. 

 

2.2 De kas als grootverbruiker van energie 
Alle glastuinbouwbedrijven samen verbruikten in 2006 ongeveer 4 miljard 
m3 aardgas, dat is bijna 9% van al het aardgas dat in dat jaar in ons land 
werd verbruikt. Dat komt overeen met ongeveer 130 PJ (petajoule). In 
figuur 4 zie je dat de totale binnenlandse aardgasconsumptie al jaren 
tamelijk stabiel is: 1500 PJ.  
In Binas kun je in tabel 2 de vermenigvuldigingsfactoren peta (P) en giga 
(G) vinden. 

Een gemiddeld glastuinbouwbedrijf gebruikte in 2005 bijna 30.000 GJ aan 
aardgas, een huishouden in datzelfde jaar gemiddeld 45 GJ. Omgerekend 
betekent dit dat in 2005 voor het verwarmen van een 2 ha grote kas net 
zoveel aardgas nodig was als 667 huishoudens in totaal dat jaar 
verbruikten!  
 
De druk op de glastuinbouwsector om hier wat aan te doen werd de 
afgelopen jaren steeds groter. Bij het huidige tempo van aardgaswinning 

 

Figuur 4: enkele cijfers over het Nederlandse aardgas. 
Bron: CBS 



 

NLT3-h017 Glastuinbouw en energie 7 

zijn er nog tot ongeveer 2030 voldoende reserves, daarna is het op. De 
glastuinbouw heeft lang gewacht met het zoeken naar energiebesparing 
omdat ze het gas tamelijk goedkoop konden kopen, maar dat is met de 
hogere gasprijzen van de laatste jaren wel anders geworden.  
 
De overheid wil dat ook de glastuinbouw een duurzame bedrijfstak wordt. 
Daarom moeten tuinders ook over het gebruikte aardgas energiebelasting 
betalen, net als huishoudens.  
Om tuinders te stimuleren meer energiebesparende maatregelen te nemen 
heeft de overheid de zogenaamde energie-investeringsaftrek in het leven 
geroepen. Dat betekent dat een tuinder die een dergelijke maatregel 
neemt, een deel van de kosten af kan trekken voor de belasting.  
 
Ook het Verdrag van Kyoto om de uitstoot van CO2 te verminderen speelt 
daarbij een rol. Vanwege het grote gebruik van aardgas is de uitstoot van 
CO2 van de glastuinbouw aanzienlijk: in 2006 ruim 7 miljoen ton CO2 ! 
 
De glastuinbouwsector heeft in 1993 afspraken gemaakt met de overheid 
over de verbetering van de energie-efficiency. Dat leidde in 2003 tot een 
energieverbetering van 50 procent ten opzichte van 1980. Om dat te 
bereiken is geïnvesteerd in klimaatcomputers, energieschermen, 
rookgascondensors, warmteopslag en WKK-installaties. Een WKK-
installatie (WKK = warmtekrachtkoppeling) wekt zowel warmte als 
elektriciteit op.  
Ook gebruikt de glastuinbouw restwarmte en rest- CO2 van 
energiecentrales en de industrie. Voor 2010 heeft de glastuinbouw zich een 
verbetering van de energie-efficiency met 65 % ten doel gesteld. Uiterlijk 
in 2020 wil de glastuinbouw onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
zoals aardgas en olie. 
 
In deze module staat het toepassen van energiezuinige technieken in de 
kas centraal. Er is al een aantal kassen dat helemaal zonder 
aardgasaansluiting functioneert. Ze maken alleen gebruik van zonne-
energie en leveren soms zelfs overtollige energie aan de omgeving!  
De belangrijkste drijfveer voor tuinders om gebruik te maken van deze 
nieuwe technieken is een bedrijfseconomische: fossiele brandstoffen 
worden steeds duurder, waardoor de kosten voor verwarming almaar 
stijgen.  

2. Vraag: aardgas verbranden 
De verbranding van aardgas verloopt volgens de reactie:  

4 2 2 2CH  + 2 O   CO  + 2 H O  

Gelijke volumes van verschillende gassen bevatten evenveel moleculen (bij 
dezelfde temperatuur en druk). De dichtheid van CO2 bij 20° C is 1,85 kg 
m-3. 
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a Hoeveel kilogram CO2 ontstaat bij verbranding van 1000 m3 aardgas? 
Neem bij je berekening aan dat aardgas uitsluitend uit methaan 
bestaat. 

b Hoeveel m3 lucht is nodig voor die verbranding? (lucht bestaat voor 21 
volume% uit zuurstof). 
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3 Een ander manier van kijken: 

systeemtheorie 

3.1 Modellen en systemen 
Ingewikkelde dingen zoals een kas kun je het beste bestuderen met een 
model. Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Een 
voorbeeld is een schaalmodel van een kas, waarin je een kas bouwt op 
schaal 1:100. Zo’n model kun je bijvoorbeeld gebruiken om te meten of 
een nieuw type zonnefilter wel goed werkt. Je hebt dan niet meteen 
gigantische hoeveelheden nodig en kunt snel en goedkoop testen. 
Uiteindelijk moet je dan natuurlijk weer terug naar de echte situatie.  
 
Er zijn ook wiskundige modellen. Als je bijvoorbeeld bacteriegroei wilt 
onderzoeken kun je daarvoor wiskundige modellen gebruiken die 
voorspellen hoe de groei zal verlopen. 
Nog een ander soort model is een systeemmodel. Daarmee gaan we veel 
werken in deze module. 
 
Een kas is een voorbeeld van een systeem. Een systeem bestaat uit twee 
kenmerken: 
Ten eerste, een systeem is een geheel dat bestaat uit samenwerkende 
onderdelen. Een lichaam is dus een systeem, een auto ook, een fabriek, 
een winkel, een ecosysteem etc. Het kan dus gaan om levende of niet 
levende zaken. Een zandhoop is geen systeem. Het bestaat wel uit 
onderdelen, maar die werken niet samen. 
Een tweede kenmerk van een systeem is dat het dingen uitwisselt met de 
omgeving. Er gaan dingen uit de omgeving het systeem binnen en er gaan 
ook dingen van het systeem naar de omgeving. Wat er in komt en wat er 
uit gaat is vaak niet hetzelfde; het systeem heeft een bepaalde activiteit. 
 
Wat gaat er dan in en uit? Allereerst stoffen. Denk maar aan een motor: je 
stopt er benzine in, en er komen uitlaatgassen uit. Maar een motor maak 
je natuurlijk niet voor de uitlaatgassen. De motor maakt ook bewegingen 
en wordt warm. Beweging en warmte zijn vormen van energie. Stoffen (we 
noemen dat ook materie) en energie gaan in en uit een systeem. Wat er in 
gaat noemen we nu input, wat eruit gaat noemen we output. 
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Kort gezegd: 
 
Een systeem  

 bestaat uit onderdelen die samenwerken 

 wisselt stoffen en energie uit met de omgeving 

 

3. Vraag: systemen 
Beredeneer waarom een gekookt ei geen systeem is. 

 

3.2 Maak systemen simpel: systeemmodellen 
Systemen zijn dus vaak ingewikkeld. Door te werken met een 
systeemmodel kun je een systeem goed onderzoeken, ook zonder dat je 
precies alle onderdelen hoeft te kennen.  
 
Maar wat heb je daar nu aan? Je kunt er bijvoorbeeld mee gaan rekenen. 
We kunnen namelijk niet zomaar energie of stoffen uit het niets halen of in 
het niets laten verdwijnen.  
We zeggen ook wel: er is behoud van massa en behoud van energie. Wat er 
inkomt moet dus gelijk zijn aan wat er uitgaat, en als dat niet zo is, dan 
klopt er iets niet.  
Dat betekent niet dat als er benzine ingaat er ook weer benzine uit moet 
komen. Het betekent wel dat in de benzine evenveel en dezelfde atomen 
moeten zitten als er in de gassen weer uitkomen. Als er dus lood in de 
benzine zit, zal er ook lood in de uitlaatgassen zitten en in het milieu 
terechtkomen. 
 
Een ander voorbeeld: de input is een stof (benzine), de output is stoffen 
en energie. Als er energie uitkomt moet er dus ook energie in zijn 
gekomen. Ook die zit in de benzine. Benzine is dus een stof, maar ook 
energie! 
 
Dit is het eenvoudigste voorbeeld van een systeemmodel. Omdat we in dit 
geval helemaal niets hoeven te weten van wat er in de auto gebeurt, 
noemen we dit een Black Box model. 

input 
output 

benzine 

beweging 
warmte 
geluid 

Auto 

 
Figuur 5: de auto als Black Box. 
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Een vergelijkbare situatie heb je bij je eigen lichaam als systeem; je kunt 
berekenen hoeveel je moet bewegen om de energie die je in je voedsel 
binnen hebt gekregen weer kwijt te raken. Je hoeft dan ook niet precies te 
weten wat er met je voedsel gebeurt, maar kan gewoon berekenen welke 
output aan beweging je moet hebben om de input aan energierijke stoffen 
(vooral suiker en vet) te verbranden. Als je minder beweegt dan zal de 
extra energie opgeslagen worden in je lichaam. Opslag van stoffen en 
energie kan dus ook gebeuren in een systeem. Zo ook in een kas, deze kan 
warmer worden als de aanvoer van warmte groter is dan de afvoer. 

4. Opdracht: Black Box 
Maak een Black Box systeemmodel van een plantenkas. Noteer: 
a De input en output van energie. 
b De input en output van stoffen. 

 
Als je toch wilt weten hoe die benzine de auto laat rijden, dan moet je 
wat weten over de motor en de versnellingsbak. Een systeem waarin je 
kunt zien wat er binnen in gebeurt, heet een Grey Box. “Grey” omdat je 
nog niet alle details kunt zien, maar wel de belangrijkste. 
 
 
 
 

Het nut om meer te weten van wat er in het systeem gebeurt, is dat je dan 
bepaalde processen in het systeem apart kunt onderzoeken en verbeteren. 
Je kunt bijvoorbeeld het brandstofverbruik minder maken als je kunt 
onderzoeken op welke punten in het systeem veel energie verloren gaat. 
 
Als je een systeem als Grey Box bekijkt zie je dat het bestaat uit 
onderdelen. In een van de onderdelen van de motor wordt de benzine 
gemengd met lucht, in een volgend onderdeel wordt dit mengsel in brand 
gestoken, in weer een ander deel wordt de energie van de uitzettende 
lucht omgezet in een draaiende beweging etc.. Elk van die subsystemen 
heeft ook weer zijn input en output. 

5. Opdracht: Grey Box 
Gebruik het Grey box systeemmodel van een plantenkas uit de vorige 
opdracht. 
a Teken daarin de plant als subsysteem. 
b Geef aan wat de input en de output van de plant is. 
c Geef aan hoe de input van de plant de kas binnenkomt en hoe de 

output van de plant de kas verlaat. 

 

input output benzine 

beweging 
warmte 
geluid 

 
Figuur 6: de auto als Grey Box. 
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3.3 Een systeemmodel van een kas 
In deze module ga je de kas als systeem bekijken. Ook een kas heeft voor 
de werking energie en stoffen nodig.  

Volgens de wet van behoud van energie gaat energie niet verloren. Dat wil 
dus zeggen dat uiteindelijk evenveel energie het systeem kas verlaat als er 
in gegaan is. Maar net als bij een auto of een lichaam is de energie die er 
in komt vaak wel van een andere soort dan de energie die eruit gaat.  

Evenwicht, open en gesloten systemen 
Systemen zijn normaal gesproken over langere tijd in evenwicht, dat wil 
zeggen dat de input gelijk is aan de output. Kijk maar eens naar figuur 8. 
De temperatuur in de kolf loopt geleidelijk op naar een evenwicht, waarbij 
de toegevoerde hoeveelheid warmte door de brander gelijk is aan de 
afgegeven warmte door de vloeistof. Als je de brander een beetje harder 
zet, zal de vloeistoftemperatuur een nieuw (hoger) evenwicht zoeken. 
 

Hetzelfde gebeurt in de kas. Als de tuinder de verwarming in de kas een 
graadje hoger zet, dan wordt de lucht in de kas warmer, maar stroomt er 
ook meer energie in de vorm van warmte de kas uit. Op een zonnige dag 
kan er zoveel input van zonne-energie zijn dat het in de kas te warm 
wordt. De tuinder zorgt dan voor extra output door de ventilatieramen in 

 

input output 
energie 
+ 
stoffen 

energie 
+ 
stoffen 

 
Figuur 7: de kas als systeemmodel. 

 

temperatuur 

tijd 

evenwicht 1 

evenwicht 2 

Figuur 8: evenwichten bij verschillende branderinstellingen. 
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het dak open te zetten. Uiteindelijk gaat er net zoveel energie (in de vorm 
van warmte) de kas weer uit als er als zonne-energie (en eventueel) 
aardgas zijn ingegaan. 
 
Een kas is een voorbeeld van een open systeem: er is input en output van 
energie en stoffen. Vrijwel alle systemen in de natuur zijn open, zowel 
voor stoffen als voor energie. De aarde is een voorbeeld van een systeem 
dat gesloten is voor stoffen: er is alleen sprake van input en output van 
energie. Voor materie is de aarde een gesloten systeem. 
 
Wij gaan in deze module de kas bekijken als een Grey Box. We moeten in 
de kas kunnen kijken om te onderzoeken welke processen in de kas we 
kunnen aanpakken om zo min mogelijk energie te gebruiken. 

Regulatie en feedback 
In figuur 8 zie je dat er evenwicht ontstaat bij een hogere temperatuur. 
Maar bij systemen als een kas of als ons lichaam willen we niet dat de 
temperatuur hoger wordt. Dat betekent dat er bij meer toevoer van 
warmte ook meer afgevoerd moet worden. Dat kan in een kas door de 
ramen verder open te zetten. Daar komt tegenwoordig geen mens meer 
aan te pas. Een temperatuursensor meet de temperatuur en als die stijgt 
zet de sensor het apparaat in werking dat de ramen opent. Als daardoor de 
temperatuur weer daalt neemt de sensor dat weer waar en houdt op met 
ramen openen. 
 

Deze combinatie van een sensor en een apparaat noemen we een 
regulator. Een regulator meet dus iets (bijv. temperatuurstijging) en doet 
iets (bijv. zorgen dat de temperatuur weer daalt). 

 
Figuur 9: sensor en raammechaniek vormen een regulator. 
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We noemen het hele proces van regulatie terugkoppeling of negatieve 
feedback. 

6. Opdracht: temperatuurregeling in het menselijk lichaam 
Het menselijk lichaam houdt net als een plantenkas, de temperatuur 
binnen nauwe grenzen.  Zoek op en beredeneer:  
a wat hier de input en de output is. 
b hoe de regulator in dit geval werkt. 
c hoe je de buitenkant van het lichaam kunt beïnvloeden zodat deze een 

rol speelt in de warmteafgifte. 
 
Het systeem wisselt uit met de omgeving. Dat betekent dat de buitenkant 
van het systeem, waar deze dus aan de omgeving grenst, heel belangrijk 
is. In het voorbeeld hierboven hadden we het over ramen in de kas die 
open en dicht konden. In deze module zullen we meer voorbeelden zien 
waarbij de buitenkant van de kas van groot belang is. 
 

3.4 Een dynamisch model voor een kas 
Het berekenen van de temperatuur in een kas is niet gemakkelijk. We 
hebben te maken met warmte die de kas in komt van de zon en van de 
verwarming, maar ook warmte die de kas verlaat door de wanden, door 
open ramen, door de koeling enz.. Om deze berekeningen eenvoudiger te 
maken, gebruiken we een dynamisch model voor de tuinbouwkas. 
 
Een dynamisch model beschrijft hoe een bepaalde situatie verandert in de 
loop der tijd. Het model wordt vaak gebruikt om te voorspellen hoe de 
variabelen die de situatie beschrijven in de loop van de tijd veranderen. 
Op allerlei terreinen wordt gebruik gemaakt van dynamische modellen 
bijv. bij de voorspelling van het weer of het aantal konijnen in de duinen. 

Voorbeeld: een lekkende emmer 
We gaan uit van een emmer die gevuld is met 10 liter water. In de bodem 
zit een gat waardoor er elke minuut 1 liter water wegstroomt. 

7. Opdracht: de lekkende emmer 
a Bereken in hoeveel tijd de emmer leeg is. 
b Teken de grafiek van de hoeveelheid water in de emmer als functie 

van de tijd. 
c Hoe verandert de grafiek als het gat kleiner is? 
d In werkelijkheid stroomt de emmer niet met een constante snelheid 

leeg. Als het water daalt, loopt de emmer steeds langzamer leeg. 
Schets hoe de grafiek van het leegstromen er nu uit zal zien. 

 



 

NLT3-h017 Glastuinbouw en energie 15 

Een berekening van de leegstroomtijd is nu veel moeilijker. Daarom ga je 
het leegstromen in stapjes verdelen. Tijdens één stap houd je de 
leegstroomsnelheid constant. 
De eerste helft van het water verdwijnt met 1 liter per minuut, de tweede 
helft met 0,5 liter per minuut. 

8. Opdracht: nog eens de lekkende emmer 
a Bereken in hoeveel tijd de emmer leeg is. 
b Teken de grafiek van de hoeveelheid water in de emmer als functie 

van de tijd. 
 
Als je nu de stapjes steeds kleiner maakt, dan gaat de grafiek steeds meer 
lijken op de grafiek die de werkelijkheid weergeeft. Je moet dan een 
steeds groter aantal (eenvoudige) berekeningen uitvoeren. Dit is een mooi 
werkje voor een computer. Dat gaan we in stapjes doen in de volgende 
hoofdstukken. Daarbij wordt steeds verwezen naar bijlage 1. 

9. Opdracht 

9.1 Modelleren 
Voer de opdrachten uit die in bijlage 1 staan bij onderdeel 1.2 “De 
leeglopende emmer”. 

9.2 Practicum 
Voer proef 1 van bijlage 3 uit. 
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4 Zonnestraling: de bron van “alles” 

4.1 Wat is zonnestraling? 
De zon is de energiebron die vrijwel alle systemen 
op aarde “voedt”. Daarbij moet je niet alleen 
denken aan het groeien van planten maar ook aan 
processen aan het aardoppervlak zoals zeestromen, 
de kringloop van het water enzovoorts. De energie 
van de zon bereikt de aarde door de zonnestraling. 
 
Voor ons is zonnestraling van belang omdat het de 
belangrijkste leverancier is van energie voor de 
glastuinbouw. Bovendien is het gratis en schoon! 
De zon is een reusachtige oven met een interne 
temperatuur van 15 miljoen graden Celsius en een 
oppervlaktetemperatuur van 6000 graden Celsius. 
Het is deze “lage” oppervlaktetemperatuur die er 
voor zorgt dat een deel van de zonnestraling 
zichtbaar licht is.  
 
Zonnestraling beweegt zich door de ruimte in de 
vorm van golven. Het type straling hangt af van de 
golflengte, de afstand tussen opeenvolgende 
golftoppen. Hoe groter de afstand tussen 
golftoppen, des te langer de golflengte (zie figuur 
11). 

 
Elk lichaam dat een temperatuur hoger dan 0 K (kelvin) heeft zendt 
straling uit. Onze ogen zien de golflengten van ongeveer 400 nm (violet) 
tot 800 nm (rood) en de hersenen verwerken ze. Zie figuur 12. 

Hoe warmer een lichaam, des te korter de golflengte. Figuur 13 toont de 
golflengten waarin de zon en de aarde het grootste deel van hun straling 
uitzenden. De zon zendt het grootste deel van zijn straling in het 
kortgolvige deel uit (licht), de aarde in het langgolvige deel van het 
spectrum (warmte). 

Figuur 10: de zon. 
Bron: Wikipedia 

 

Figuur 11: golfeigenschappen. 

 
Figuur 12: het zonnespectrum. 

Bron: Wikipedia 
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Als je naar ►URL3 gaat, start je een toepassing die laat zien dat het 
spectrum afhankelijk is van de temperatuur. Door zelf een temperatuur te 
kiezen zie je wat dat voor invloed heeft op het uitgezonden spectrum. 
 
De straling die van de zon komt heeft verschillende golflengtes die op de 
aarde of in een kas kunnen veranderen. In figuur 14 kun je zien dat 
zonnestraling de aarde bereikt. Een deel van die straling wordt vervolgens 
geabsorbeerd (= opgenomen) door de continenten en oceanen. Daardoor 
wordt de buitenkant van de aarde opgewarmd en gaat zelf ook straling 
uitzenden: warmtestraling. Die warmtestraling verwarmt vervolgens de 
dampkring. 
 
In een kas gebeurt iets soortgelijks. Het grootste deel van de zonnestraling 
die op een kas valt, gaat ongehinderd door het glas heen. Een groot van 
deze binnenvallende zonnestraling wordt vervolgens geabsorbeerd door de 
grond en andere objecten die zich in de kas bevinden. Die worden warm en 
zenden vervolgens warmtestraling uit die de lucht in de kas verwarmt. In 
tegenstelling tot zonnestraling kan warmtestraling heel moeilijk door glas 
heen, waardoor de warmte als het ware “gevangen” is in de kas. Daardoor 
kan de temperatuur in de kas behoorlijk oplopen! 
 

4.2 Energiebalans van een supergroot 
systeem: de aarde. 

De energiebalans van de aarde is een optelsom van inkomende en 
uitgaande energie in de vorm van straling. Over langere periode bezien is 
het geheel in balans, zoals bij alle systemen in evenwicht. Als dat niet zo 
zou zijn zou de aarde voortdurend warmer of kouder worden. Maar 
regionaal bezien is de energiebalans meestal voor kortere tijd uit 
evenwicht. Denk maar aan de seizoenen en de afwisseling dag en nacht.  
 

 
Figuur 13: vergelijking spectra zon en aarde. 
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De energiebalans van de aarde is te zien in figuur 14. Kortgolvige 
zonnestraling is in deze figuur geel en langgolvige warmtestraling is rood 
gekleurd. De kortgolvige zonnestraling dringt de buitenkant van de 
atmosfeer binnen. 

De hoeveelheid energie die aan de buitenkant van de atmosfeer 
binnendringt, heet de zonneconstante en is 1368 W/m² groot. Tenminste, 
als je de aarde als schijf opvat. Maar door de bolle vorm en de draaiing is 
de op aarde vallende zonne-energie  gemiddeld maar 342 W/m² (zie figuur 
15). Op de evenaar is die ongeveer 430 W/m², maar naar de polen toe 
vermindert dat tot 180 W/m². 

10. Vraag: energiebalans 
Zie figuur 14. 
a  Welke pijl geeft de weerkaatsing van 
licht door de aarde aan? 
b Op welke pijl in figuur 14 heeft het 
broeikaseffect invloed? 

11. Vraag: zonnestraling 
Zie figuur 15.  
a Leg uit waarom naar de polen toe de 
hoeveelheid binnenkomende 
zonnestraling/m2 afneemt. 
b Toch kan ’s zomers de hoeveelheid 
zonnestraling/m2 in Nederland gedurende 
een etmaal groter zijn dan in Indonesië.  
Hoe kan dat? 

 

 
Figuur 14: energiebalans van de aarde. 

Inkomende zonnestraling op schijf 1368 W/m2 

Inkomende zonnestraling op draaiende bol 342 W/m2

Figuur 15: de inkomende zonnestraling per m2 is op 
een draaiende bol veel kleiner dan op een stilstaande 
schijf. 
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Tijdens de reis van het zonlicht door de 
atmosfeer neemt de hoeveelheid energie af als 
gevolg van absorptie en reflectie. Meer dan 25% 
van de beschikbare zonnestraling wordt weer de 
ruimte in gereflecteerd of verstrooid door 
stofdeeltje en wolken alvorens het de grond 
bereikt. 
 
De atmosferische gassen absorberen slechts 19% 
van de zonnestraling die bij de buitenkant van 
de atmosfeer beschikbaar is. Het aardoppervlak 
(oceanen en continenten) absorbeert 51% van 
de energie van de directe en diffuse 
zonnestraling. 
 

De energiebalans kan positief, negatief of nul zijn. Op langere termijn is 
hij altijd 0: input en output zijn in evenwicht. Hij is positief als er meer 
energie binnenkomt dan er uit gaat. Dat is normaal gesproken het geval 
gedurende de dag tot een uur of 3 ‘s middags. 's Nachts is de 
stralingsbalans meestal negatief vanwege het ontbreken van zonlicht, 
terwijl de aarde toch warmtestraling uitzendt. In figuur 17 zie je de 
stralingsbalans als systeem afgebeeld. 

12. Vraag: broeikasgassen 
H2O, CO2 en CH4 zijn zogenaamde broeikasgassen, een naam die verwijst 
naar de tuinderskas. Welk deel van de kas heeft voor het systeem kas 
dezelfde werking als de broeikasgassen voor het systeem atmosfeer? 

Figuur 16: verstrooiing van zonlicht door 
zwevende deeltjes in de atmosfeer. 

 

wolken en       gassen 

oceanen en continenten 

atmosfeer 

  

 

   

 

Kortgolvige  
straling 

Langgolvige 
straling 

Figuur 17: de aarde als systeem: een reusachtige Grey Box. 
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4.3 De energiebalans van de aarde uit 
evenwicht? 

Zoals je hiervoor al zag, is er variatie in het atmosferisch systeem vanwege 
de seizoenen. 
In figuur 18 kun je goed zien wat de seizoensinvloeden zijn op de 
inkomende zonnestraling. De grafiek geeft de opbrengst per maand weer 
van een aantal zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit.  

Niet alleen zijn de seizoensschommelingen goed te zien, maar ook de 
verschillen van jaar tot jaar. Als je de inkomende zonnestraling van een 
kas gedurende ruim 1½ jaar in een grafiek zet, komt dat er uit te zien als 
in figuur 19. 

Je ziet flinke schommelingen als gevolg van de seizoenen. De horizontale 
lijn geeft de hoeveelheid energie aan die nodig is om de luchttemperatuur 
in de kas op een bepaald niveau te houden, bijvoorbeeld 20º C. In het 
warme deel van het jaar is er meer dan genoeg zonnestraling om de kas op 
temperatuur te houden, maar gedurende het koude halfjaar komt er te 
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Figuur 18: de opbrengst van zonnepanelen hangt direct af van de hoeveelheid inkomende zonnestraling. 
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Figuur 19: ’s zomers is er een overschot aan energie in de kas, ’s winters een tekort. 
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weinig zonlicht binnen om de kas goed te kunnen verwarmen. De oplossing 
van de tuinder is: stoken als het te koud is, en ventileren als het te warm 
is. 

Wat voor de seizoensschommelingen opgaat, geldt ook voor de 
schommelingen van de temperatuur gedurende een etmaal. Als het ‘s 
nachts te koud wordt moet de verwarming bijspringen, als het overdag te 
warm wordt moeten de ramen open. 
 

Hier zie je dat er wat betreft de energiehuishouding van de kas twee dingen erg belangrijk 
zijn: 

 Hoe houd je de energiestromen die de kas verlaten beperkt? 

 Is het mogelijk om de energie die je ’s zomers niet nodig hebt om de kas te 
verwarmen, op te slaan voor de winter? 

 
In hoofdstuk 8 en 9 komen beide aspecten uitgebreid aan de orde.  

 
13. Vraag: glastuinbouw in Spanje 
Zuid Spanje lijkt een ideale regio voor tuinbouwkassen: er is veel zon en 
de winters zijn erg zacht. Weliswaar hoeven tuinders daar nauwelijks te 
stoken, maar ze hebben wel een probleem dat daar veel groter is dan in 
ons land.  
a Welk probleem?  
b Waarom is dat voor de glastuinbouw een groter probleem dan de 

koudere winters bij ons? 

14. Opdracht: modelleren 
Voer de opdrachten uit die in bijlage 1 staan bij onderdeel 1.3 
“Evenwichten” en onderdeel 1.4 “Levert de zon voldoende warmte?”. 

 

zonlicht 

bodem 

verwarming 

warmtestraling 

warmtestraling 

luchttemperatuur 

ventilatie lucht 

Figuur 20: energiestromen door de kas. 
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5 Het warmteverlies in de kas beperken 

5.1 Warmte en temperatuur 
De energie die verloren gaat, bepaalt voor een groot deel de kosten om 
bijvoorbeeld tomaten in een kas te telen.  
 

Twee dingen zijn hierbij belangrijk: 

 Hoe zorg je ervoor dat er zo min mogelijk energie verloren gaat? 
Zie hiervoor hoofdstuk 6 t/m 8. 

 Hoe kun je de energie die je in de zomer overhoudt, bewaren voor de winter? 
Zie hiervoor hoofdstuk 9. 

 
Bij de glastuinbouw spelen naast licht ook warmte en temperatuur een 
belangrijke rol. 
 
Wat is het verschil tussen warmte en temperatuur? Warmte is een vorm 
van energie. Je kunt warmte vergelijken met regen: regen is water dat 
onderweg is van een wolk (hoog punt) naar de aarde (laag punt). Warmte is 
energie die onderweg is van een voorwerp met een hoge temperatuur naar 
een voorwerp met een lage temperatuur.  
 
Temperatuur is een maat voor de gemiddelde kinetische energie van de 
moleculen. Als de snelheid van de moleculen hoger is, dan spreken we van 
een hogere temperatuur. De temperatuur van een vloeistof kun je met een 
thermometer meten. 
 

Temperatuur is dus niet hetzelfde als warmte! Dit 
blijkt ook uit het volgende: met een radiator van de 
centrale verwarming kun je wel een kamer 
verwarmen, maar met een kaarsvlam, die een veel 
hogere temperatuur heeft, niet. 
Als je zegt: “Het is warm” dan bedoel je niet dat er 
veel warmte is, maar dat de temperatuur hoog is. 
 
Voor een hoeveelheid warmte gebruik je, net als voor 
energie, de eenheid Joule (J).  
De temperatuur druk je meestal uit in graad Celsius 
(ºC). Een andere eenheid voor temperatuur (die 
natuurkundig beter is) is de Kelvin (K). Figuur 21: verschillende 

temperatuurschalen. 
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De hoeveelheid warmte die per seconde van een voorwerp (of ruimte) met 
een hoge temperatuur naar een voorwerp met een lage temperatuur 
stroomt, hangt af van het temperatuurverschil tussen beide voorwerpen en 
van de 'warmteweerstand' (isolatie) tussen die voorwerpen. 
 
Vergelijk hiermee water dat via een slang van een hoog vat naar een laag 
vat stroomt: de hoeveelheid water die per seconde door de slang gaat 
hangt af van het hoogteverschil en van de weerstand van de slang (hoever 
je de slang dichtknijpt). 
 
Je kunt ook een vergelijking maken met een elektrische stroom: de 
hoeveelheid lading die per seconde door een draad gaat hangt af van het 
spanningsverschil en van de elektrische weerstand van de draad. Dit 
hebben jullie in de derde klas gezien als de Wet van Ohm. 
 

5.2 Verschillende vormen van warmteverlies 
Er zijn drie vormen van warmtetransport: geleiding, stroming en straling. 

 
De geleiding probeert de tuinder zo klein 
mogelijk te maken door ruiten te gebruiken die 
goed isoleren, bijvoorbeeld dubbel glas (is duur 
en laat minder licht door) of kunststof 
kanaalplaten en door het gebruik van 
energieschermen.  
Gebruik van een energiescherm (figuur 22) 
maakt het verlies ongeveer 2x zo klein. 
 

De stroming speelt ook een rol, zelfs als je de ramen dicht houdt. Er is 
altijd sprake van een lek tussen de glasplaten en zo ontstaat er natuurlijke 
ventilatie.  
 
Een getal dat hierbij gehanteerd wordt is het ‘ventilatievoud’. Dit getal 
geeft aan hoeveel keer per uur de totale lucht in de kas door (natuurlijke) 
ventilatie vervangen wordt door verse lucht. Voor de oudere kassen is dit 
ongeveer 4, tegenwoordig is het gedaald tot 0,25. 
Dit ventilatievoud is niet eenvoudig te meten, maar de energiebalans van 
een kas brengt hierin uitkomst. 
 

1. Achtergrondinformatie: energiebalans en ventilatie 
Het is bekend hoeveel warmte de kas binnenkomt via de verwarming en de 
zon. De warmte gaat naar buiten via het dek en de luchtramen. Op basis  

Figuur 22: energiescherm. 



 

NLT3-h017 Glastuinbouw en energie 24 

van metingen en gegevens kun je nagaan hoe groot de totale 
energiestroom is.  
Het enige wat je niet weet, is het warmteverlies door ventilatie, maar 
omdat je met een energiebalans werkt, kun je uitrekenen wat de 
ventilatie moet zijn. 

 
Straling speelt een rol bij de straling die van de zon de kas binnenkomt en 
de straling die de kas ’s nachts weer verlaat. De straling van de zon moet 
zo goed mogelijk worden doorgelaten. Hiervoor kan een coating op het glas 
worden aangebracht die het zonlicht minder reflecteert (van 8% reflectie 
naar 3%). 
 
De uitstraling ’s nachts wordt klein gehouden door een coating aan de 
binnenkant van het glas aan te brengen die deze straling reflecteert. 
Het nadeel van het gebruik van een coating is dat deze slecht werkt als hij 
nat is. 

15. Opdracht: het warmteverlies door ventilatie berekenen 
In hoofdstuk 4 staan in figuur 20 de energiestromen in de kas. 
Bereken het warmteverlies per jaar door ventilatie bij onderstaande 
uitgangspunten: 

 neem een kas van 50 m bij 50 m 

 ga uit van de gemiddelde zonne-energie op aarde uit hoofdstuk 4 

 neem aan dat de tuinder gemiddeld 200 m3 aardgas per dag verstookt 
en dat het rendement van de verwarmingsketel 90% bedraagt 

 neem voor de warmte die door straling verloren gaat per m2 
glasoppervlak 60 J/s. 

 

Hoe kun je bij een kas de warmte berekenen die door het 
glas verdwijnt? 
Voor de hoeveelheid warmte q die in 1 seconde door een oppervlak van 1 
m² gaat, geldt formule (1). 
 

q K T    (1) 

 
waarin: 

 q = de warmte in joule per seconde per vierkante meter (J/s m2 of 
W/m2) 

 K = de warmtedoorgangscoëfficiënt in watt per vierkante meter per 
kelvin (W/m2 K); de K-waarde is een maat voor de isolerende 
eigenschappen van het glas 

 ΔT = het temperatuurverschil tussen beide kanten van het oppervlak 
(binnen en buiten) in kelvin (K). 
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16. Vraag: warmtetransport 
Bekijk formule (1) voor het warmtetransport. Heeft materiaal dat goed 
isoleert een hoge of een lage K-waarde? 

17. Opdracht: isolatie van de kas 
Ga bij de volgende vragen uit van een kas met een oppervlak van 1 ha en 
neem aan dat de ruiten hetzelfde oppervlak hebben. 
a Hoeveel m2 bedraagt het glasoppervlak? 
b De K-waarde van enkel glas is: 5,8 (W/m².K). Buiten is het 5 ºC.  

Bereken hoeveel warmte er in één dag door de ruiten verdwijnt als het 
binnen 20 ºC is. 

c Zoek in Binas de verbrandingswarmte van aardgas op en bereken 
hoeveel aardgas een tuinder per dag kan besparen als hij enkel glas 
vervangt door dubbel glas met een 1,8x zo hoge warmteweerstand. Ga 
hierbij uit van een rendement van 90% van de verwarmingsketel en een 
prijs van € 0,25 voor 1 m3 aardgas. 

 

Wat heeft warmte met temperatuur te maken? 
Als je de temperatuur van een stof wilt verhogen, dan moet je warmte (= 
energie) toevoeren.  
De hoeveelheid warmte (Q) die nodig is hangt van drie dingen af: 

 De hoeveelheid stof: hiervoor gebruik je de massa m. 

 De temperatuurstijging: ΔT. 

 De soort stof; hiervoor gebruik je de soortelijke warmte: c. Deze 
grootheid geeft aan hoe moeilijk of gemakkelijk een stof in 
temperatuur stijgt als je warmte toevoert. 

 

 

warmte warmte 

T 

 Figuur 23: meer warmte geeft een grotere temperatuurstijging. 
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Het verband tussen de vier genoemde grootheden wordt gegeven door 
formule (2). 
 

Q m c T     (2) 

 
waarin: 

 Q = de toegevoerde of afgevoerde warmte in joule (J) 

 m = de massa in kilogram (kg) 

 c = de soortelijke warmte in joule per kilogram per kelvin (J/kg.K); zie 
Binas tabel 8 t/m 12 

 ΔT = de temperatuurstijging in kelvin (K). 

 
Let op bij het gebruik van beide formules in dit hoofdstuk! 
 

Bij q K T    is q  de warmteoverdracht per seconde en T  het 

temperatuurverschil met de omgeving. 
 

warmte warmte 

T 

 
Figuur 24: minder stof geeft een hogere temperatuurstijging. 

Figuur 25: een andere stof geeft een andere temperatuurstijging. 

T 

warmte warmte 
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Bij Q m c T     is Q  de warmte die je totaal aan een stof toevoert en 

T  de temperatuurstijging van die stof. 
 
Voor aanvullende informatie: kijk in Wikipedia bij de volgende artikelen: 
warmte, temperatuur, kelvin, warmte-isolatie, kas (glastuinbouw) 

18. Opdracht: een kas verwarmen 
De lucht in een kas van 50 m lang, 50 m breed en 4 m hoog heeft ’s 
morgens een temperatuur van 10 ºC. 
a Bereken hoeveel warmte nodig is om de lucht in deze kas te laten 

stijgen tot 25 0C. 
b Bereken hoeveel m3 aardgas hiervoor nodig is. 

Zoek de verbrandingswarmte van aardgas op in Binas en ga uit van een 
rendement van 85% voor de verwarmingsketel. 

 

19. Opdracht 

19.1 Modelleren 
Voer de opdrachten uit die in bijlage 1 staan bij onderdeel 1.5 “Van 
theorie naar praktijk”. 

19.2 Experiment 
Bij dit hoofdstuk hoort een practicum waarbij je de isolatie van een 
modelkas gaat onderzoeken. Zie hiervoor proef 2 in bijlage 3. 
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6 Hoe vertroetel je kasplanten? 

6.1 Bestaan gesloten kassen? 
In Arizona staat een enorme glazen kas van 1,3 ha groot, Biosphere2 
genaamd. Hierin zijn verschillende ecosystemen nagebootst, zoals een 
woestijn, regenwoud en minioceaan.  
Het was een wetenschappelijk project waarin men een echte biosfeer 
probeerde na te bootsen. Een werkend model als het ware. Naast 
honderden plantensoorten en dieren als varkens,vissen en geiten lieten ook 
acht proefpersonen zich twee jaar lang vrijwillig opsluiten. Dat alles vond 
plaats tussen 1991 en 1994. Ze moesten zichzelf voorzien van voedsel en 
drank en hun omgeving schoon houden. 

Ze kwamen nogal wat obstakels tegen. Uiteindelijk is dit experiment 
stopgezet. Er werd te weinig zuurstof geproduceerd en teveel afval. Maar 
het grootste probleem was het gebrek aan voedsel. Dat is niet zo gek als je 
bedenkt dat we er momenteel van uit gaan dat één mens al 1,3 ha 
landbouwgrond nodig heeft voor de productie van voldoende voedsel voor 
1 jaar!  
Het experiment heeft desondanks wel veel wetenschappelijke kennis 
opgeleverd over kringlopen die ook in de echte biosfeer voorkomen. Als je 
naar ►URL4 gaat, kun je er meer over lezen. 
 

 
Figuur 26: Biosphere 2. 

Bron: Wikipedia 
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Biosphere is een voorbeeld van een gesloten systeem. Zoals je al in 
hoofdstuk 3 zag is dat een systeem waar wel energie in- en uit kan stromen 
maar geen materie. Uiteraard zijn tuinbouwkassen nooit écht gesloten 
systemen. Hoe zou je immers de producten uit de kas op de markt krijgen 
als er geen materie in- en uit kan? Tuinbouwkassen zijn dus per definitie 
altijd open systemen!  
 
Toch is er de laatste tijd sprake van een nieuwe soort kas, die “totaal 
gesloten kas” genoemd wordt. Daar bedoelt men dan mee dat de ramen 
voor ventilatie altijd dicht blijven. Computers regelen nauwkeurig de 
luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en de temperatuur. 
 
Dat heeft een aantal positieve gevolgen:  

 geen verlies meer aan CO2  hogere fotosynthetische activiteit 

 geen ongewenste insecten in de kas  minder/geen bestrijding, 
behoud van de oogst 

 betere klimaatbeheersing (temperatuur en luchtvochtigheid)  hogere 
opbrengst gewas 

 gelijkmatige klimaatbeheersing  minder hoge kassen geen 
obstakels in het landschap, mogelijkheden voor gestapelde en 
drijvende kassen.  

 
Nadelen zijn er natuurlijk ook. Planten produceren grote hoeveelheden 
waterdamp. Te hoge concentraties van waterdamp (hoge RV = relatieve 
luchtvochtigheid) in de kas belemmeren de groei van de planten. In een 
gewone kas zet de tuinder dan de ventilatieramen in het dak open. Dat kan 
bij een “gesloten” kas natuurlijk niet. Daarom moet in een dergelijke kas 
het teveel aan waterdamp via condensors omgezet worden in water. 
Ingewikkelder dan een raampje open zetten, maar het kan.  

 

2. Achtergrondinformatie: relatieve luchtvochtigheid 
Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude. Als de maximale 
hoeveelheid waterdamp bij een bepaalde luchttemperatuur is bereikt, is 
de RV 100%. Het dauwpunt is dan bereikt. Het  dauwpunt is de 
temperatuur waarbij waterdamp die in de lucht aanwezig is gaat 
condenseren. 
 
Zou je de lucht dan gaan verwarmen dan daalt de RV. Warmere lucht kan 
immers meer waterdamp bevatten, en aan de absolute hoeveelheid 
waterdamp is bij het verwarmen niets veranderd. 
Vandaar de term relatieve vochtigheid. 
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Als je de temperatuur bij een RV van 50% (groene kromme in figuur 27) 
gaat verlagen, dan verandert de hoeveelheid water in de lucht niet. In de 
grafiek in figuur 27 ga je dan naar links tot de rode kromme bereikt wordt. 
Als je de rode kromme bereikt, dan is de lucht verzadigd en ontstaan er 
waterdruppels (mist).  
Hetzelfde gebeurt in een condensor: de lucht wordt afgekoeld en de 
waterdamp gaat over in water. 
 
In de zomer sla je de warmte die in de totaal gesloten kas ontstaat via 
warmtewisselaars op in het grondwater onder de kas. Het grondwater 
functioneert dus als een opslagplaats voor warmte. In de winter haal je de 
warmte uit het grondwater om de kas te verwarmen. De overgebleven 
warmte kan naar andere instellingen zoals verpleeghuizen en kantoren 
gaan. Hoofdstuk 9 gaat uitgebreider in op die nieuwe kas. 
 
De meeste kassen zijn echter minder geavanceerd. De modernere variant 
van de gewone kassen is de zogenaamde semi-gesloten kas. Dat is een kas 
waar men teelt op stromend water (zogenaamde hydroculturen) dat je 
gaat hergebruiken, zodat toevoegingen als gewasbeschermingsmiddelen en 
mestvoedingsstoffen niet naar het buitenmilieu kunnen ontsnappen. Maar 
er zijn nog steeds veel kassen die minder modern zijn en waarbij 
milieuproblemen kunnen ontstaan, zoals grondwaterverontreiniging door 
bestrijdingsmiddelen. 

20. Vraag: open en gesloten systeem 
Leg uit waarom de mens een voorbeeld is van een open systeem 

 
Figuur 27: de relatieve vochtigheid (RV) is afhankelijk van de luchttemperatuur. 
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21. Vraag: relatieve vochtigheid 
Zie figuur 27 over de relatieve vochtigheid. 
Je ziet dat de relatieve vochtigheid afhankelijk is van de temperatuur. 
a Stel dat er 15 gram H2O / kg lucht in de vorm van waterdamp in een 

kas aanwezig is bij een temperatuur van 22 °C. De planten groeien dan 
slecht. Hoe komt dat? 

b Kan de tuinder waterdamp kwijtraken door de temperatuur te 
verhogen? Motiveer je antwoord. 

 

6.2 Planten leven niet alleen van water en 
lucht  

Lang heeft men aangenomen dat planten groeien door de voedingsstoffen 
die ze uit de bodem opnemen. In de 17de eeuw bewees een Nederlander 
dat een plant ook groeit op alleen maar water, alleen groeit hij dan 
slechter. Hij had toen niet in de gaten dat er ook nog ‘lucht’ nodig was: 
planten hebben CO2 nodig. Dit werd een eeuw later ontdekt.  
 
Om water en voedingsstoffen uit de bodem om te zetten in een lekkere 
tomaat is energie nodig. Deze energie halen de planten uit (zon)licht. In 
een plant worden onder invloed van licht de eenvoudige moleculen CO2 en 
H2O omgezet in ingewikkelde glucosemoleculen (druivensuiker) en 
zuurstofmoleculen (O2). We noemen dit fotosynthese (photo is Grieks voor 
licht en synthese komt uit het Grieks voor creëren). De zuurstof verdwijnt 
in de lucht en de glucose gebruikt de plant als bouwstof, brandstof 
(energie) en reservestof. 
De fotosynthese in de plant vindt in het bladgroen plaats. 
 
Een plant maakt zo zijn eigen voedsel. Uit de glucose maakt de plant met 
de voedingsstoffen uit de bodem o.a. zetmeel, vetten, eiwitten, vitamines 
en ook lange moleculen cellulose gemaakt, het bestanddeel dat zorgt voor 
de stevigheid van de plantenstengel. 
 
Van de onderbouw herinneren jullie je nog wel het reactieschema van de 
fotosynthese:  

koolstofdioxide + water + licht  glucose + zuurstof  

 
De scheikundigen schrijven dit als: 

2 2 6 12 6 2 26 CO  + 12 H O + energie  C H O  + 6 O  + 6 H O  

 
Of eenvoudiger: 

2 2 6 12 6 26 CO  + 6 H O + energie  C H O  + 6 O  
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In figuur 28 is schematisch te zien wat zich in het bladgroen van een plant 
afspeelt. 
 
 

Overigens gebruikt een plant maar een klein deel van het licht dat op de 
bladeren valt. Kijk maar eens naar figuur 29. 
Om het proces van fotosynthese goed te laten verlopen heeft de plant ook 
warmte nodig. Bij een lage temperatuur groeit een plant niet snel. Als je 
de temperatuur wat laat stijgen wordt er meer glucose gevormd en dus 
meer licht gebruikt.  
 
Vanaf een bepaalde temperatuur neemt de snelheid van de fotosynthese 
niet meer toe met de temperatuur. Dat punt heet het optimum (zie figuur 
30).  
Om je een idee te geven hoe snel producten groeien door  CO2-opname: 
 
1 gram opgenomen CO2 geeft: 

 11 gram komkommer 

 6 gram tomaat 

 5 gram aubergine 

 4 gram paprika 

 

 

licht 
koolstof-
dioxide 

zuurstof 

water mineralen 

glucose 

 
Figuur 28: fotosynthese. 
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Als de zon schijnt neemt een gewas 60 - 70 
kg CO2 per ha per uur op.  Dat betekent dat 
er 360 - 420 kg tomaat per ha per uur bij 
komt!  
 
Hoe de hoeveelheid CO2 die per uur door 1 
m2 bladoppervlak wordt opgenomen afhangt 
van de temperatuur is weergegeven in het 
diagram in figuur 30. Waardoor dat komt 
wordt in paragraaf 6.3 uitgelegd. 
 
Als de mensen de planten opeten, dan komt 
daarin opgeslagen energie weer vrij en 
wordt de koolstofdioxide weer uitgeademd. 
Iets vergelijkbaars gebeurt ook bij het 
verbranden van plantenresten zoals hout, 
olie en steenkool en bij de verbranding van 
de daaruit gemaakte producten zoals 
benzine. Iedereen kent de verhalen over de 
beperking van de CO2-uitstoot. 
Ga naar ►URL5 voor animaties over de 
fotosynthese. 

22. Vraag 
a Leg uit waarom men bij sommige teelten gebruik maakt van speciale 

assimilatiebelichting (het toepassen van kunstlicht).  
b Waarom is het slim om de lucht wat minder warm te stoken als op een 

sombere dag weinig zonlicht binnenvalt? 
c Zie figuur 30. Stel dat je een plant flink snoeit. Wat voor effect zal dat 

hebben op de totale hoeveelheid opgenomen CO2 ? Leg kort uit! 

 
Figuur 29: slechts maximaal 5% van het 
opvallende licht gebruikt de plant om glucose te 
maken. Recent onderzoek in Wageningen komt op 
nog lagere waarden uit. 
Bron: optimaal gebruik van natuurlijk licht in de 
glastuinbouw, WUR 2004. 

 
Figuur 30: de fotosynthese neemt toe met de temperatuur, tot een optimum is bereikt. 

Bron: http://www.kasklimaat.nl (bewerkt) 
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6.3 Kun je de beperkende factor uitsluiten? 
Zoals je hiervoor al zag hebben planten een aantal dingen nodig om te 
kunnen groeien: licht, water, voedingsstoffen, CO2 en een juiste 
luchttemperatuur. Voor elk van deze factoren geldt dat er voor een 
bepaalde plantensoort een waarde is waarbij de plant optimale groei 
vertoont. Geef je bijvoorbeeld een plant te weinig water dan zal hij 
slechter groeien, maar dat doet hij ook als je hem teveel water geeft.  
 
De tuinder moet er dus voor zorgen dat alle vijf factoren in optimale 
hoeveelheden aanwezig zijn. In een moderne kas probeert de tuinder die 
ideale situatie te bereiken. 
 
Theoretisch lijkt dat niet zo moeilijk, maar in de praktijk is dat een stuk 
lastiger!  
 
Voor de factor licht is hij afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die 
binnenvalt. Zoals je hiervoor al zag varieert die hoeveelheid sterk van dag 
tot dag en van seizoen tot seizoen. Sommige plantensoorten krijgen een 
deel van het jaar te weinig licht en kunnen daarom niet optimaal groeien. 

De tuinder kan dan besluiten om belichting toe te passen. Dat is een hele 
batterij lampen die extra licht leveren. Uiteraard kleven aan die belichting 
ook nadelen. Zo zijn dergelijke lampen kostbaar en wordt er veel 
elektriciteit gebruikt. Bij een stijgende elektriciteitsprijs zouden in de 
toekomst de baten wel eens weg kunnen vallen wegvallen tegen de kosten. 
Bovendien kunnen dergelijke kassen ’s avonds en ’s nachts lichthinder in 
de omgeving geven als de kas als de tuinder geen zij- en bovenafscherming 
toepast.  
Voor water en voedingsstoffen gebruikt hij tegenwoordig een zogenaamd 
water- en mestdoseringssysteem.  

 
Figuur 31: lichthinder door een kas. Deze kas heeft geen bovenafscherming. 

Bron: Rinus Braam 
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Daarbij krijgt elke plant via een slangetje een uitgekiende hoeveelheid 
water toegevoerd met daarin opgelost de optimale hoeveelheid 
voedingsstoffen.   

Maar ook andere watergeefsystemen worden gebruikt, zoals een eb- en 
vloedsysteem bij de teelt van potplanten. Daarbij wordt de vloer waarop 
de potplanten staan enkele malen per etmaal onder water gezet. 
Gewassen die in de grond staan kunnen goed beregend worden. 
 
Zoals je zag heeft een plant om te groeien CO2 nodig (figuur 33). De 
relatieve productie is 100% als de  CO2 – concentratie in de kas gelijk is aan 
de huidige CO2 – concentratie in de buitenlucht. 

 Figuur 32: water- en voedingdosering. 

 
Figuur 33: verband tussen CO2-gehalte en groei. 

Bron: http://www.kasklimaat.nl 
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Uit ervaring weten tuinders dat er van nature vaak te weinig CO2 in de 
lucht zit om de planten optimaal te laten groeien. De tuinder kan daarom 
extra CO2  in de kas brengen om er voor te zorgen dat de planten een 
goede groei vertonen. 
 
Die CO2  kan de tuinder inkopen in grote cilinders, maar het is ook mogelijk 
om de CO2 die in de rookgassen van de verwarmingsinstallatie zit te 
gebruiken voor een extra dosis in de kas. Natuurlijk moet je dan eerst die 
rookgassen reinigen, want er zitten ook stoffen in die schadelijk zijn voor 
de planten en mensen. De extra dosis CO2 wordt natuurlijk overdag 
gegeven, als de planten groeien. Vaak wordt dan de hoeveelheid CO2 

langzaam verhoogd tot een bepaald vast maximum. 

3. Huidmondjes regelen de CO2 - opname 

CO2 wordt opgenomen via de huidmondjes. Deze huidmondjes bevinden 
zich aan de boven- en onderzijde van het blad (aan de onderzijde veel 
meer dan aan de bovenkant). De plant kan de opening van de huidmondjes 
variëren. De huidmondjes reageren op de hoeveelheid licht, CO2 en de 
luchtvochtigheid. Als één van deze verandert heeft dat dus effect op de 
andere. Als de CO2 -concentratie stijgt, sluiten de huidmondjes zich iets. 
De huidmondjes beïnvloeden zo de opname van CO2 en de grootte van de 
verdamping, en via de invloed op de verdamping beïnvloeden ze ook de 
temperatuur. 
 
Dit heeft weer effect op de luchtvochtigheid en de bladtemperatuur. De 
luchtvochtigheid daalt en de bladtemperatuur stijgt iets (verdampen kost 
immers warmte). Beide hebben tot gevolg dat de plant weer makkelijker 
kan verdampen. Het uiteindelijk effect van de huidmondjessluiting op de 
verdamping is dus maar gering.  
 
De reactie van de huidmondjes hangt sterk samen met het soort gewas. 
Tomaat en komkommer sluiten hun huidmondjes met ca. 40% bij een 
verdubbeling van de CO2 -concentratie van 350 naar 700 ppm. De 
verdamping neemt hiermee echter maar met 10% af. Aubergine bleek ruim 
twee keer zo sterk te reageren op een verhoging van de CO2 -concentratie.  
Bron: Vrij naar http://www.kasklimaat.nl 

Tenslotte is de factor luchttemperatuur heel belangrijk. Als het te koud is 
in de kas groeit de plant slecht, en als het te warm is kan dat ook slecht 
voor de plant zijn. Denk maar eens aan de vatbaarheid voor schimmels. 
Bovendien is een te hoge luchttemperatuur ook erg slecht voor de 
portemonnee van de tuinder! Over de temperatuur gaat paragraaf 6.4. 
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23. Vraag: CO2 
Het CO2 gehalte in de buitenlucht is 360 ppm. 
a Wat verstaan we onder ppm? 
b Leg uit waarom het CO2 gehalte in een kas lager is dan buiten de kas 

indien de tuinder geen CO2 toevoert. 

6.4 Bestaat de optimale kastemperatuur? 
Voor planten bestaat er niet zoiets als één optimale temperatuur.  
 

De temperatuur waarbij planten het 
beste groeien wordt bepaald door de 
soort plant, maar hangt ook af van de 
hoeveelheid beschikbaar licht, het CO2- 
gehalte, de relatieve luchtvochtigheid 
en de beschikbare hoeveelheid water en 
mineralen. Een plant die het snelste 
groeit brengt echter niet altijd het 
meeste op.  
 
Bovendien is het zo dat naast de 
productie ook andere zaken van belang 

zijn. Bij de tomatenteelt zijn dat bijvoorbeeld de grootte van de tomaat, 
de stevigheid en de kleur. Ook stelt de ene teelt andere eisen aan de 
temperatuur in de kas dan de andere teelt. De snelheid van trosvorming bij 
de tomatenteelt is in figuur 34 weergegeven. 
 
Het gaat er dus om een optimale afstemming te krijgen tussen de 
verschillende groeifactoren die hierboven genoemd zijn. Dat betekent dat 
de tuinder er naar streeft dat geen enkele van de groeifactoren een sterk 
beperkende factor is. Je zou denken dat als je maar van alle factoren meer 
dan genoeg toevoert, de plant altijd het beste groeit, maar zo makkelijk is 
dat niet. Als je bijvoorbeeld veel meer water toevoert dan nodig is kan dat 
nadelig zijn voor de groei. De wortels krijgen dan onvoldoende zuurstof en 
nemen dan niet meer voldoende voedingsstoffen op. Bovendien: het 
overmatig toedienen van voedingsstoffen en warmte jaagt de tuinder 
onnodig opkosten. 
 
Omdat het behoorlijk ingewikkeld is om bij wisselende omstandigheden uit 
te rekenen hoeveel je van alles nodig hebt, wordt dat werk door de 
computer gedaan (zie figuur 35). 
De computer bepaalt dan of de ventilatieramen open moeten, of de 
verwarming aan moet of niet, en allerlei andere zaken. De slimste 
software houdt met allerlei factoren rekening en berekent op elk moment 
de optimale groeitemperatuur. Zo is het bijvoorbeeld slim om de lucht wat 
minder warm te stoken als op een sombere dag weinig zonlicht binnenvalt. 

Figuur 34: trosvorming tomaten. 
Bron: http://www.klasklimaat.nl 
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In figuur 36 is te zien dat de bruto (=totale) fotosynthese toeneemt met 
de temperatuur en vanaf ongeveer 23 °C vlak wordt (de groene lijn). Toch 
is het misschien niet verstandig om de kas tot 23 °C te verwarmen, omdat 
de dissimilatie ofwel de verbranding van de plant ook toeneemt met de 
temperatuur (blauwe lijn).  

 

De rode lijn geeft de netto fotosynthese weer, dus wat er overblijft voor 
de groei van de plant. Dat is dus de totale fotosynthese minus het deel dat 
de plant gebruikt voor  verbranding. Het optimum ligt bij 17 °C. De tuinder 
kan desondanks toch besluiten een hogere temperatuur in te stellen, 
omdat bijvoorbeeld de vruchtzetting dan sneller verloopt. Het voordeel 
dat hij daarvan heeft weegt dan op tegen de hogere stookkosten.  

Figuur 36: Bruto en netto fotosynthese. 
Bron: http://www.kasklimaat.nl 

 
Figuur 35: regelunit voor voeding en water. 
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Een slimme manier om de energiekosten 
te beperken is de zogenaamde 
temperatuurintegratie. Daarbij laat de 
tuinder de kastemperatuur variëren rond 
de normale groeitemperatuur (setpoint) 
van het gewas. De temperatuur mag 
tussen het minimum en maximum 
variëren, als hij gemiddeld maar op de 
setpoint waarde blijft. 
 
Overdag, als er veel zonlicht gratis 
binnenkomt, wordt de kas wat warmer dan 
het setpoint. Er is dan ook extra licht 
waardoor de fotosynthese sneller verloopt. 
’s Nachts vindt geen fotosynthese plaats 
dus is er ook minder warmte nodig. 

 
De extra hoeveelheid energie van overdag gebruikt hij om ’s nachts de 
temperatuur wat lager dan het setpoint in te stellen. Zo kan de tuinder 
behoorlijk wat stookkosten besparen! Vooral in het voorjaar en najaar 
levert deze vorm van temperatuurregeling aanzienlijke besparingen op. 
 
Voor veel tuinders is de gasrekening de grootste variabele kostenpost. Het 
is daarom ook aanlokkelijk om de settemperatuur wat te verlagen. 
Wageningen Universiteit heeft proeven gedaan met een verlaging van de 
settemperatuur van 2 °C. De besparing op stookkosten was erg groot, 
gemiddeld 14%. Maar er waren ook negatieve gevolgen. Zo werd de 
teeltduur langer, en nam de kans op ziektes toe. Voor de meeste tuinders 
zouden de nadelen uiteindelijk groter zijn dan de voordelen. Alleen telers 
van chrysanten en fresia’s hebben voordeel van een lagere temperatuur. 
 
Om de afwijking van de setpoint in temperatuurintegratie in een getal te 
kunnen uitdrukken is de grootheid graaduur ingevoerd. Als de gemiddelde 
temperatuur in een kas bijvoorbeeld  
20 ºC moet zijn en de temperatuur is gedurende 1 uur slechts 18 ºC, dan is 
er een tekort van (20 ºC - 18 ºC) x 1 uur = 2 graaduren ontstaan: de 
temperatuur is 1 uur lang 2 graden lager geweest dan het gemiddelde. 
Wanneer de temperatuur daarentegen 1,5 uur lang 23 ºC is geweest is er 
een overschot van (23 ºC - 20 ºC) x 1,5 uur = 4,5 graaduren ontstaan. 
 
Het aantal graaduren is gedefinieerd als: het product van het aantal uren 
dat er een afwijking van de ingestelde temperatuur is geweest en het 
temperatuurverschil  

( ingesteldT T ). 

Figuur 37: temperatuurintegratie. 
Bron: http://www.kasklimaat.nl 
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24. Vraag: temperatuurintegratie 
a Vergelijk figuur 37 en figuur 9 met elkaar. Welke regulator regelt de 

minimumtemperatuur? En welke de maximumtemperatuur? 
b Temperatuurintegratie is een mogelijkheid om op energiekosten te 

besparen. Waarom levert dit vooral in het voorjaar en najaar 
aanzienlijke besparingen op en nauwelijks in de zomer en de winter? 

25. Opdracht 

25.1 Modelleren 
Voer de opdrachten uit die in bijlage 1 staan bij onderdeel 1.6 “Minder 
verwarmen?”. 

25.2 Simuleren met EOM 
Bestudeer in bijlage 2 het simulatieprogramma “Energiebesparing Op 
Maat” en voer de opdrachten uit die in de inleiding en in Casus 1 
(Temperatuurintegratie) staan. 
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7 Energie in de kas: een kwestie van 

evenwicht 

7.1 Energiestromen in een tomatenkas 
In dit hoofdstuk ga je kijken naar de energiestromen in de kas en 
mogelijkheden om zuiniger met de energie om te gaan. In hoofdstuk 5 heb 
je gezien hoe warmte uit de kas verdwijnt door geleiding, stroming en 
straling. De invloed van de temperatuur op de plantengroei is in hoofdstuk 
6 aan de orde geweest. Je hebt ook modellen van een kas gemaakt 
waarmee je hebt onderzocht wat de invloed van de zon en de extra 
verwarming is op de temperatuur in de kas. 
 

De glastuinbouw is op zoek naar 
vernieuwende kastypen die het gehele 
jaar volledig onafhankelijk zijn van 
fossiele energie of die zelfs energie 
kunnen leveren. Om hier iets zinnigs 
over te kunnen zeggen moet je eerst 
kijken naar alle energiestromen die 
de kas ingaan en uitgaan. 
 
Als voorbeeld neem je de teelt van 
tomaten. In figuur 38  zijn de 
energiestromen weergegeven die de 
kas per jaar binnenkomen of verlaten 
per m2 voor een modelkas.  
We noemen deze situatie de 
referentieteelt.  
 
Voordat je gaat kijken naar een 
aantal energiebesparende 
maatregelen eerst een toelichting op 
de verschillende energiestromen. 

Zonnestraling 
De belangrijkste energiebron in dit 
voorbeeld is de zonnestraling: de 
energie die van de zon in de kas komt 
(2802 MJ per m2 per jaar). 

Fotosynthese 
72 

Verwarming 
1483 

Gevel 
88 

Dek 
3982 

Bodem 
177 

CO2 

34 

Zonnestraling 
2802 

Energiestromen per jaar in MJ /m2 

 

Figuur 38: referentieteelt. 
Bron: Wageningen UR Glastuinbouw 
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Verwarming 
Omdat de zon niet genoeg warmte levert moet er nog extra verwarmd 
worden (1483 MJ per m2 per jaar). Dit gebeurt met verwarmingsnetten (de 
verwarmingsbuizen boven en onder in de kas) of met een luchtverhitter die 
wordt gestookt met aardgas. 

CO2 

Bij de verbranding van aardgas komt warm CO2 vrij. Omdat de planten CO2 
nodig hebben om te kunnen groeien wordt dit gas de kas ingevoerd. De 
warmte van dit gas levert ook een bijdrage aan de verwarming van de kas, 
te weten 34 MJ per m2 per jaar. 
 
In het totaal is de toegevoerde warmte dus 2802 + 1483 + 34 = 4319 MJ per 
m2 per jaar. 
 

Dek, gevel en bodem 
Er verdwijnt warmte via de bovenkant (3982 MJ), de gevels (88 MJ) en de 
bodem (177 MJ). 
In het totaal dus ook 4319 MJ per m2 per jaar. De energiebalans klopt. 
 
Je ziet dat de hoeveelheid energie die via de fotosynthese nuttig in de 
tomaten terecht komt slechts heel klein is t.o.v. de totale toegevoerde 
energie! 
 
Een deel van de toegevoerde energie zorgt niet voor een 
temperatuurstijging (de ‘voelbare’ warmte), maar wordt gebruikt voor de 
verdamping (de ‘latente’ warmte).  
Omdat de temperatuur en luchtvochtigheid soms te hoog zijn, wordt er 
gelucht waardoor energie verdwijnt uit de kas via het dek.  
 
Het is aardig om te zien hoeveel warmte nodig is voor het verwarmen en 
verdampen: 

 1 kg droge lucht 1 0C laten stijgen  ongeveer 1 kJ 

 1 kg waterdamp 1 0C laten stijgen  ongeveer 2 kJ 

 1 kg water 1 0C laten stijgen   ongeveer 4 kJ 

 1 kg water laten verdampen   ongeveer 2300 kJ 
 
Voor het verdampen van water is dus heel veel warmte nodig. Deze 
warmte komt weer vrij als water condenseert. 

7.2 Je gaat energie en geld besparen! 
Er zijn heel veel besparingsmethoden denkbaar. Je vergelijkt 
achtereenvolgens twee besparingsmaatregelen.  
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In de figuren 39 en 40 is te zien welke 
energiestroom toeneemt (rood) en welke 
afneemt (blauw). Ook is aangegeven met 
welke waarde de betreffende 
energiestroom verandert. 

1. Verlagen van de ingestelde 
temperatuur met 2 ºC 
De hoeveelheid zonnestraling verandert 
niet (daarom dus 0), de andere 
energiestromen worden kleiner. 
Omdat er minder warmte verloren gaat, 
hoef je ook minder te verwarmen: het 
gasverbruik neemt met 16% af.  
Dit is niet allemaal winst: door de 
verminderde fotosynthese is er ook minder 
opbrengst; deze neemt met 3% af. 
 
Een tuinder verlaagt de temperatuur niet 
continu, maar hij past 
temperatuurintegratie toe. Dit is in 
hoofdstuk 6 al besproken. Bij de opgaven 
ga je met het simulatieprogramma EOM dit 
nader onderzoeken. 

26. Vraag 
a Ga na of de energiebalans bij de 
genoemde verlaging van de temperatuur 
klopt. 
b Laat met een berekening 
zien dat in bovenstaand 
voorbeeld de gasbesparing inderdaad 16% 
is. 
 
Hier heb je gekeken naar de teelt van 
tomaten; bij andere gewassen komen er 
natuurlijk andere waarden voor een aantal 
energiestromen. 

2. Verbeterde isolatie van het 
dek 
Het is niet zo dat de zon harder is gaan 
schijnen, maar door verminderde 
condensvorming komt er meer 
zonnestraling in de kas. 

 

Fotosynthese 
-2 

Verwarming 
Bovennet 
-18 

Verwarming 
Ondernet 
-212 

Gevel 
-13 

Dek 
-114 

Bodem 
-31 

CO2 

-1 

Zonnestraling 
0 

Energiestromen per jaar in MJ /m2 

1.Temperatuur – 2 ºC 

Figuur 39: temperatuurverlaging. 
Bron: Wageningen UR Glastuinbouw 
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2. Verbeterde isolatie ( minder condensvorming)  

Figuur 40: verbeterde isolatie. 
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De besparing van het gasverbruik is groot: 23% minder. 
Omdat er minder gas verstookt wordt is er ook minder CO2 beschikbaar. 
 
De productie blijkt met slechts 3% te dalen. 
Bij de productie is niet alleen naar het aantal kilogram tomaten gekeken 
(fotosynthese), maar ook naar de productkwaliteit. Bij een lager kwaliteit 
is de verkoopprijs natuurlijk ook lager. 

27. Vraag: verbeterde isolatie 
Waarom gaat er (in vergelijking met de referentieteelt) minder warmte 
verloren door het dek, maar meer warmte door de gevel en de bodem? 
 
Je kunt nu niet direct zien welke maatregelen economisch interessant zijn. 
Daarbij moet je niet alleen kijken naar de kosten van de te nemen 
maatregelen, maar het is ook belangrijk wat de gasprijs is en wat de 
tomaten opbrengen. Ook hangt de kwaliteit van de geproduceerde 
tomaten af van de veranderingen in het kasklimaat. Deze effecten kun je 
nagaan met het simulatieprogramma EOM (zie bijlage 2). 
 
Er is nog een aantal andere energiebesparende maatregelen denkbaar: 

 verhoging van het rendement van de verlichting 

 verbetering van de luchtvochtigheidregeling 

 warmte opslaan. 
 
Het valt niet mee om één energiebesparende maatregel te noemen die 
altijd geld oplevert. Je zult niet alleen moeten kijken naar de kosten van 
de betreffende maatregel, maar ook naar de kosten, gewijzigde teelt, 
energieprijzen enz.. 

28. Vraag: Trias Energetica 
In 1996 is door het Ministerie van Economische zaken het begrip Trias 
Energetica geïntroduceerd. 
a Leg uit wat men hiermee bedoelt. 
b Leg uit hoe je hier in een kas rekening mee kunt houden. 
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8 De kas als energieleverancier: 

warmtekrachtkoppeling 

8.1 De tuinder als elektriciteitsproducent 
Je kent een kas natuurlijk als een warme en vochtige ruimte die veel 
energie gebruikt, maar een kas kan ook geld opleveren als 
elektriciteitsproducent! Hoe? Dat lees je in onderstaande tekst. 
 
Woningen en de industrie gebruiken veel energie. Dit kan bijvoorbeeld 
energie in de vorm van warmte of van elektriciteit zijn. Vaak wekken 
verwarmingsketels de warmte ter plaatste op.  
Elektrische energie echter wordt meestal opgewekt in 
elektriciteitscentrales en afgenomen uit het elektriciteitsnet. Er is dan 
sprake van gescheiden opwekking ofwel conventionele opwekking.  
Bij de opwekking van elektrische energie gaat altijd energie verloren in de 
vorm van warmte. Denk hierbij aan thermische verontreiniging van het 
oppervlaktewater, bij het lozen van koelwater.  
 
Het is ook mogelijk de opwekking van elektriciteit en warmte te 
combineren. Dan is er sprake van warmtekrachtkoppeling of WKK. Bij 
warmtekrachtkoppeling wordt de warmte die bij de opwekking van 
elektriciteit vrijkomt niet geloosd in rivieren of in de lucht. Deze warmte 
wordt nuttig gebruikt.  
Het is dan vanzelfsprekend, dat de energieverliezen verminderen ten 
opzichte van de conventionele opwekking. Dus voor de opwekking van 
dezelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit is bij toepassing van 
warmtekracht minder brandstof nodig dan bij gescheiden opwekking. 

Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw leidde de explosieve groei van het 
energieverbruik tot bezorgdheid. Men ging beseffen dat de fossiele 

brandstof 

warmte 

elektriciteit 

verlies 
wkk 

installatie 

 
Figuur 41: warmtekrachtkoppeling. 



 

NLT3-h017 Glastuinbouw en energie 46 

brandstoffen, die men meestal gebruikt voor het opwekken van 
elektriciteit, niet onbeperkt voorradig zijn en dat baarde zorgen.  
Vanaf dat moment groeide het besef dat men zuinig moest omgaan met 
energie. Bewust kiezen van de juiste brandstof en nieuwe technologieën 
draagt hieraan bij; ook de emissie van ongezonde stoffen neemt af. Denk 
aan de ‘Trias Energetica’. 
Een belangrijke reden voor het toepassen van warmtekrachtkoppeling is 
dan ook het besparen van energie en het ontzien van het milieu. 
Toepassing van warmtekrachtkoppeling gaat namelijk de verzuring van het 
milieu tegen door vermindering van de uitstoot van SO2 en NOx. Ook de 
CO2-productie wordt op een gunstige manier beïnvloed omdat er in het 
totaal minder brandstof nodig is. Dit heeft natuurlijk een gunstig effect op 
het broeikaseffect. 
Daarom geeft het rijk op de bouw van een warmtekrachtinstallatie 
subsidie.  
Een tuinbouwkas is ideaal voor de bouw van een warmtekrachtinstallatie: 
er is altijd veel warmte nodig en de elektriciteit die over is, kun je zelf 
gebruiken. Je hoeft dan geen dure elektriciteit te kopen.  
Als je dan nog elektrische energie over hebt, dan kun je deze aan de 
elektriciteitsleverancier verkopen. Omdat de installatie vrij duur is, is het 
(nog) niet zinnig om een warmtekrachtinstallatie in een gewoon huis te 
gaan bouwen. 

8.2 Hoe werkt warmtekrachtkoppeling? 
De elektriciteit wordt opgewekt in grote elektriciteitscentrales. Daarbij 
verdwijnt een groot deel van de energie via het koelwater in rivieren, de 
zee of door middel van koeltorens in de lucht. Gemiddeld gaat zo zelfs 
meer dan de helft van de verbruikte energie verloren!  

Figuur 42: WKK-installatie. 
gasmotor 
generator  

rookgaskoeler 
rookgascondensor 
aardgastoevoer 

rookgasafvoer 45 ◦C 
c.v. water 70-85 ◦C 

lagetemperatuursverwarming 30-35 ◦C 
condenswaterafvoer 
verbrandingslucht. 

Bron: http://www.energieprojecten.nl 
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Bij warmtekrachtkoppeling ofwel WKK gebruikt de tuinder een 
verbrandingsmotor (meestal een gasmotor) waarmee een generator 
aangedreven wordt. De warmte van de motor gebruikt de tuinder om de 
kas te verwarmen en de generator levert de elektriciteit. Daarmee worden 
de verliezen voor transport van warmte en elektriciteit erg klein.  
 
Het brandstofverbruik voor de gecombineerde productie van elektriciteit 
en warmte bij een WKK is dan ook een stuk lager dan het verbruik voor de 
productie van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte afzonderlijk in 
elektriciteitscentrale en verwarmingsketel.  
 
Het totaalrendement voor omzetting van brandstof in elektriciteit en 
warmte ligt bij een WKK gewoonlijk op 85%. 
 
Aardgas is de meest gebruikte brandstof voor WKK, maar men kan ook 
biogas gebruiken. De WKK levert dan duurzame energie. In principe is elke 
brandstof mogelijk.  
De keuze van de krachtbron, die de generator in de WKK aandrijft, hangt 
samen met de beschikbare brandstof, het gewenste vermogen en de vorm 
waarin de warmte geleverd moet worden.  
 
Bij de bouw van een WKK gaat men meestal uit van de benodigde 
hoeveelheid warmte.  
Als de WKK dan meer elektriciteit levert dan de tuinder kan gebruiken, dan 
kan hij deze terug leveren aan het elektriciteitsnet. Op deze manier is de 
hoeveelheid die nodig is aan elektriciteit binnen het bedrijf, niet meer een 
bepalende factor voor het al dan niet aanschaffen van een 
warmtekrachtinstallatie.  
 
Normaal gesproken levert een elektriciteitsbedrijf elektriciteit aan 
bedrijven. Deze elektriciteit wordt aangeleverd onder hoge spanning die 
een bedrijf dus omlaag zal moeten transformeren naar 230 V of 400 V 
wisselspanning met een frequentie van 50 Hz.  
Wanneer men gebruik maakt van een warmtekrachtinstallatie moet de 
elektriciteit die geproduceerd wordt dus ook aan deze eisen voldoen. Om 
de elektriciteit aan het net te leveren moet de spanning omhoog worden 
getransformeerd. 
 
Niet alleen tuinders maken gebruik van WKK, maar ook andere bedrijven 
en instellingen die veel energie gebruiken zoals ziekenhuizen en 
zwembaden. Voor een gewone woning zijn er tegenwoordig proefprojecten 
met een mini-WKK. 
 
De warmte die bij een normale opwekking in een elektriciteitscentrale 
verloren gaat, wordt bij een warmtekrachtinstallatie voor een deel nuttig 
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gebruikt. De verhouding waarin de warmteproductie (Q) en de elektrische 
energie (Eel ) vrijkomt noemt men de warmtekrachtverhouding van een 
installatie.  
Natuurkundig gezien is dit een vervelende term: het woord kracht in 
warmtekracht heeft niets met een kracht in Newton te maken. 
 

Warmtekrachtverhouding = (beide dezelfde eenheid)
el

Q

E
 (3) 

 
Hieronder is een vergelijking gemaakt tussen WKK (figuur 43) en de 
conventionele manier van warmte- en stroomvoorziening (figuur 44). In 
beide gevallen is uitgegaan van dezelfde hoeveelheid benodigde energie 
namelijk 100 kJ warmte en 60 kJ elektriciteit. 

29. Vraag: rendement 
a Bereken het rendement van de WKK-installatie uit figuur 43. 
b Bereken het rendement van de conventionele installatie uit figuur 44. 

brandstof 
180 kJ 

warmte 
100 kJ 

elektriciteit 
60 kJ 

verlies 
20 kJ 

wkk 
installatie 

 

 
Figuur 43: gebruik van een WKK-installatie. 

brandstof 
245 kJ 

warmte 
100 kJ 

elektriciteit 
60 kJ 

verlies 
10 kJ ketel 

centrale verlies 
75 kJ 

 

 
Figuur 44: conventionele warmte- en stroomvoorziening. 
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30. Opdracht: warmtekrachtkoppeling 
a WKK wordt niet alleen in kassen steeds meer gebruikt, maar ook op 

andere plaatsen. Zoek op waar WKK nog meer toegepast wordt. 
b In dit hoofdstuk is een voorbeeld van een energiebalans van een 

warmtekrachtinstallatie gegeven. Bereken de warmtekrachtverhouding 
van de WKK. 

8.3 Kosten en opbrengsten van een 
warmtekrachtinstallatie 
Bij het aanschaffen van een warmtekrachtinstallatie is een aantal zaken 
belangrijk.  
De voornaamste kosten die de ondernemer in deze overweging moet laten 
meewegen zijn: 

 De kosten voor de extra brandstof die een warmtekrachtinstallatie 
gebruikt. 

 De kosten voor het toezicht en onderhoud van de installatie. 

 De kosten voor de extra investering ten opzichte van de kosten bij de 
conventionele productie. 

 
Daarnaast moet hij zich afvragen: 

 Wanneer levert hij de elektriciteit, op elk moment dat de ketel draait? 

 Wil hij extra tomaten of extra elektriciteit verkopen? 
 
De ondernemer kan hierbij ook rekenen op eventuele subsidies die de 
kosten kunnen drukken. Uit milieuoogpunt is het beter om de grootte van 
de installatie af te stemmen op de hoeveelheid benodigde warmte.  
In de praktijk is de grootte van de installatie vaak afhankelijk van de 
benodigde elektriciteit, maar hierbij bestaat de kans dat hij warmte 
overhoudt die naar buiten verdwijnt. 
 
Tussen 1985 en 2006 is de toepassing van WKK in de glastuinbouw enorm 
toegenomen. De gunstige effecten met betrekking tot energiebesparing en 
CO2-uitstoot zijn hier de duidelijkst aanwijsbare oorzaken voor. Je kunt de 
CO2 die ontstaat dan namelijk de kas in leiden en zo de assimilatie van CO2 
in de planten bevorderen. Bij de verbranding van aardgas komen echter 
ook nog andere gassen vrij, namelijk NOx (NO en NO2), SO2 en C2H4. Deze 
zijn schadelijk voor het gewas. Daarom is de combinatie van een 
warmtekrachtinstallatie en een rookgaszuiveringssysteem nodig.  
 
Een rookgasreiniginginstallatie maakt de rookgassen die vrijkomen bij WKK 
geschikt voor CO2-bemesting. CO2-bemesting is niets anders dan het op peil 
houden of verhogen van het CO2-niveau door het verbrandingsgas de kas in 
te leiden. Hierbij moet je schadelijke gassen uit de verbrandingsproducten 
verwijderen. Hiervoor is rookgasreiniging nodig.  
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31. Opdracht: simuleren met EOM 
Onderzoek met het simulatieprogramma EOM het effect van 
warmtekrachtkoppeling (zie casus 2 in bijlage 2). 

 
Experimenten 
Een idee voor een profielwerkstuk is een groter onderzoek naar de werking van een 
warmtekrachtinstallatie. 
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9 Warmte uit grondwater 

9.1 Warmte moet opgeslagen worden 
In hoofdstuk 5 heb je gezien wat het verschil is tussen warmte en 
temperatuur en hoe je met warmte moet rekenen. In dit hoofdstuk gaan 
we kijken hoe de warmte die in de zomer over is, bewaard kan worden tot 
de winter. 
 
In de zomer loopt de temperatuur in de kas te hoog op. Er zouden zonder 
extra koeling alleen nog tropische planten kunnen groeien. Om te koelen 
zet men meestal de dakramen open; de overtollige warmte verdwijnt dan 
naar buiten. In de winter is het in Nederland in de kassen te koud; er moet 
dan extra verwarmd worden. Dit is natuurlijk zonde van de energie. Als de 
overtollige warmte van de zomer kan worden opgeslagen, dan kan deze in 
de winter worden gebruikt.  
 
De volgende berekening (‘Berekening overschot’) laat zien dat er bij een 
goed systeem zelfs warmte over is: er wordt in de zomer meer warmte 
opgevangen dan er in de winter nodig is. Een tuinder kan dit overschot aan 
warmte verkopen; zijn kas kost dan geen energie, maar levert zelfs 
energie.  
De kas hoeft ook niet meer open te kunnen. Een gesloten kas levert nog 
meer voordelen: er verdwijnt geen CO2 en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen wordt eenvoudiger. 
 

Berekening overschot 
Gemiddeld is de hoeveelheid energie van de zon per jaar op 1 m2 kasdek valt in Nederland 
gelijk aan 3,5·109 J per jaar. Ongeveer 86% hiervan dringt door het kasdek naar binnen en 
wordt als warmte gebruikt: dus 3,0·109 J (per m2). 
Deze warmte verdwijnt ook weer door het kasdek, want over een heel jaar gezien is het 
systeem in evenwicht. 
Bij een temperatuurverschil tussen binnen- en buitenkant van 1 0C verdwijnt er per 

seconde door elke m2 : 5 J; bij een verschil van 2 0C verdwijnt er 2  5 = 10 J enz.. 
Per jaar is dat dus 1,6·108 J (bij een verschil van 1 0C). Je hebt in hoofdstuk 5 gezien hoe 
je dit kunt uitrekenen. 
 
Er gaat evenveel warmte de kas in als er verdwijnt, dus het gemiddelde 
temperatuurverschil tussen binnen- en buitenkant moet gelijk zijn aan 3,0·109 / 1,6·108 = 
19 0C. 
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De buitentemperatuur is gemiddeld per jaar 10 0C, dus de binnentemperatuur wordt dan 
gemiddeld 29 0C. Deze temperatuur is niet nodig voor de groei van de planten, dus we 
hebben warmte over, die opgeslagen moet worden. 

 
Het gaat hier om een zeer grote hoeveelheid warmte die moet worden 

opgeslagen. Als we kijken naar de formule Q m c T     dan zien we, dat 

we bij het zoeken naar een geschikte stof om warmte in op te slaan, je het 
beste kunt kiezen voor een stof met een grote soortelijke warmte. Omdat 
je heel veel warmte moet kunnen opslaan heb je ook een grote massa 
nodig. De gebruikte stof moet dus niet duur zijn. 
 
In Binas zien we dat de soortelijke warmte van verschillende stoffen 
varieert tussen ongeveer 0,2·103 J/kg·K en 4,18·103 J/kg·K. De stof met de 
grootste soortelijke warmte is water. Water is bovendien goedkoop, niet 
giftig en gemakkelijk te transporteren. 
 
Een oplossing voor de warmteopslag zou dus een groot en goed geïsoleerd 
gebouw kunnen zijn, helemaal gevuld met water. Een goedkopere 
oplossing, die bovendien geen extra ruimte in beslag neemt, is gebruik 
maken van grondwater als opslagplaats voor warmte. 
De soortelijke warmte van een water-zandlaag is ongeveer 3·103 J/kg·K 

 

9.2 Aquifers als opslagplaats 
De ondergrond van Nederland bestaat uit een honderden meters dik pakket 
van zand, grind en klei. De zand- en grindlagen bevatten grondwater en 
heten daarom aquifers. Ondoorlatende kleilagen begrenzen die aquifers.  
 
Een aquifer kan een prima opslagplaats voor overtollige warmte zijn, maar 
dan moet wel aan een paar voorwaarden zijn voldaan. Zo moet de aquifer 
natuurlijk voldoende dik zijn, anders kun je er onvoldoende warmte in 
kwijt. Die dikte is geen probleem, want overal in ons land is wel een 
aquifer te vinden met een dikte van enkele tientallen meters, wat ruim 
voldoende is. 
 
Verder dient de aquifer te bestaan uit materiaal dat niet al te fijnkorrelig 
is. Je moet immers voldoende water per uur erin en eruit kunnen pompen, 
en dat gaat het beste als het materiaal bestaat uit grof zand of grind. 
Belangrijk is ook dat het water in de aquifer niet hard stroomt om te 
voorkomen dat de warmte met het water verdwijnt. Het warmwaterpakket 
stroomt dan immers van het punt weg waar je water inlaat of uitpompt.  
 
In figuur 45 is een voorbeeld getekend van een ondergrond zoals die op 
veel plaatsen in Nederland voorkomt. De bovenste laag (watervoerende 
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pakket) staat in contact met de atmosfeer. Dit heet het freatische 
grondwater. Het water in deze aquifer is rechtstreeks afkomstig van 
neerslag. Deze aquifer komt normaal gesproken niet in aanmerking voor 
warmteopslag omdat de horizontale stroming van dit freatische grondwater 
vaak te groot om als opslagmedium voor warmte te dienen. 
 
De stroomsnelheid van dieper grondwater is vaak wel in orde om als 
opslagmedium te dienen. Ook dit water is in Nederland afkomstig van de 

neerslag, maar dit zogenaamde fossiel water stamt uit een ver verleden 
en is daarom meestal van goede kwaliteit. Alleen in laag Nederland is het 
diepe grondwater veelal brak en dat vereist aanpassingen van buizen en 
warmtewisselaars (waar de warmte van het grondwater wordt uitgewisseld 
met het water of de lucht in de kas). 
 
Het tweede watervoerende pakket is in vrijwel heel Nederland goed 
bruikbaar voor de opslag van warmte. Dit pakket bestaat veelal uit 
grofzandige, grindige afzettingen met een geringe stroomsnelheid. Een 
snelheid van 25 m/jaar is nog net aanvaardbaar. Bovendien is dit pakket  
30 m tot meer dan 100 m dik. 
 
In de zomer kun je warme lucht of warm water naar beneden pompen om 
grondwater, dat een temperatuur van 11 ºC heeft, te verwarmen tot 
ongeveer 25 ºC. Ook kun je koud grondwater gebruiken om de kas te 
koelen (de koudebron). In de winter kun je het verwarmde grondwater 
gebruiken om de kas te verwarmen (warmtebron). Er blijft dan zelfs nog 
warmte over, die de tuinder kan verkopen. 

 

1e watervoerende pakket: freatisch grondwater 

2e watervoerende pakket 

3e watervoerende pakket 

 
Figuur 45: aquifers en waterkerende lagen. 
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In de praktijk liggen de warmtebron en de koudebron op een paar honderd 
meter van elkaar af om mengen van het warme en het koude water te 
voorkomen. Omdat de temperatuur van het warme water (25 ºC) meestal 
niet hoog genoeg is, moet je dit water met een warmtepomp verwarmen. 
 
De ondergrondse opslag van warmte in een aquifer lijkt gemakkelijk op 
papier, maar kan in de praktijk nog wel eens moeilijkheden geven. Bij 
ondiepe opslag is al gauw een watervoerende laag nodig die groter is dan 
het eigen bedrijfsoppervlak. Hier kunnen problemen ontstaan als de 

buurman ook een aquifer wil en dan in de laag van zijn buurman prikt. Dat 
kan gemakkelijk gebeuren omdat de glastuinbouw vaak clustert. Ook moet 
men er op letten dat er, gemeten over een heel jaar, evenveel warmte de 
grond ingaat als er weer uitkomt. Dit om te voorkomen dat de temperatuur 
van het grondwater blijvend zal veranderen. 
 
Andere gevaren zijn aantasting van drinkwaterwinplaatsen door het 
omhoog komen van brak grondwater en het oxideren van ijzer in 
grondwater. V 
andaar dat het aanleggen van een warmteopslagsysteem in grondwater aan 
strenge regels gebonden is, en dat de tuinder een vergunning nodig heeft 
van de provincie. 

32. Opdracht: aquifer 
a Stel een aquifer is 30 m dik en het gebruikte gebied heeft een straal 

van 75 m. 
Bereken hoe groot de inhoud van deze aquifer is. 

2e watervoerende pakket 

3e watervoerende pakket 

warmtebron koudebron 

1e watervoerende pakket: freatisch grondwater 

 
Figuur 46: warmtebron en koudebron moeten op enige afstand van elkaar liggen. 
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b Bereken hoeveel warmte in dit zand kan worden opgeslagen als de 
temperatuur stijgt van 11 ºC naar 25 ºC. Neem aan dat er 3 MJ nodig is 
om 1 m3 van de aquifer 1 0C in temperatuur te laten stijgen. 

c Een huishouden gebruikt per jaar ongeveer 50 GJ aan energie voor 
verwarming. Zoek in Binas op hoeveel 1 GJ (gigajoule) is. 

d Bereken hoeveel huishoudens deze aquifer van energie kan voorzien. 

33. Vraag: stroomsnelheid 
Zie de figuur 45 van de aquifers. Welke 2 factoren bepalen de 
stroomsnelheid van het freatisch grondwater? 

 

9.3 Hogere temperaturen met de 
warmtepomp 

In hoofdstuk 5 heb je gezien dat warmte altijd van een voorwerp met een 
hoge temperatuur naar een voorwerp met een lage temperatuur stroomt, 
net zoals water altijd bergafwaarts stroomt. Het voorwerp met de lage 
temperatuur wordt dan warmer, dat met de hoge temperatuur koelt af. 
Je kunt, net als bij water, ook warmte ‘bergop’ pompen: van een lage 
temperatuur naar een hoge temperatuur. Je doet dit met een 
warmtepomp. 
Jullie hebben thuis allemaal een of meer warmtepompen: de koelkast en 
de diepvries. Hier wordt de warmte uit het koelvak weggepompt en aan 
het rooster aan de achterkant afgegeven. Het koelvak daalt dan in 
temperatuur en het rooster stijgt in temperatuur. 
 
Op deze manier is ‘goedkoop’ een huis te verwarmen: als je bij een rivier 
woont, dan kun je warmte uit het rivierwater gebruiken om je huis te 
verwarmen. Het rivierwater koelt dan bijvoorbeeld af van 15 ºC naar  
14,9 ºC. Met deze warmte kun je het water van de centrale verwarming 
thuis van 20 ºC naar 60 ºC verwarmen. 
De warmteleer zegt dat de warmte die het rivierwater afstaat (Qaf) gelijk 
is aan de warmte die (de verwarming in) het huis opneemt (Qop). 
 
In natuurkundige termen: 

af opQ Q  

rivier huisQ Q  

rivier water river huis water huism c T m c T        

 
Omdat de massa van het water in de centrale verwarming veel kleiner is 
dan die van het rivierwater, is de temperatuurstijging veel hoger. Om 
bijvoorbeeld 500 J warmte van de rivier naar het huis te pompen heeft de 
warmtepomp maar 200 J energie nodig.  
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De energie die je krijgt in de vorm van warmte is dan 2,5 maal zo groot als 
de energie waarvoor je moet betalen.  
Je kunt dan ook zeggen dat het rendement van deze warmtepomp 250 % is.  
 
Een soortgelijk verhaal geldt ook voor een tuinbouwkas.  
Je kunt een warmtepomp ook gebruiken om bij een aquifer de 
temperatuur van 25 ºC te verhogen. Je koelt dan het grondwater af van  
25 ºC naar 11º C en met de vrijgekomen warmte verwarm je het water van 
de kasverwarming van 25 ºC naar de gewenste temperatuur. Zo kan een 
tuinder ook warm water maken dat hij kan verkopen aan zijn buren. 
Het afgekoelde water gaat weer naar de ondergrondse koudebron, die op 
die manier ook koud blijft. 

 

1e watervoerende pakket: freatisch grondwater 

2e watervoerende pakket 

3e watervoerende pakket 

zomer 

 
Figuur47: warmtepomp in de zomer. 

 

1e watervoerende pakket: freatisch grondwater 

2e watervoerende pakket 

3e watervoerende pakket 

winter 

warmtepomp 

 
Figuur 48: warmtepomp in de winter. 
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34. Opdracht: ondergrondse energieopslag 
Ga naar ►URL6 . Klik het kassengebied Californië aan.  
a Het eerste watervoerende pakket is hier ongeschikt voor 

warmteopslag. Grondwaterstroming is een belangrijk aspect om te 
bepalen of een aquifer geschikt is voor warmteopslag. Leg dat uit. 

b Het ondergronds ruimtebeslag is een ander aspect dat van belang is. 
Klik het kassengebied Westland-West aan.  Waarom zal juist dìt aspect 
in het Westland een rol van betekenis spelen? 

9.4 Het hart van de installatie: de 
warmtewisselaar 

Er zijn nog maar weinig kassen in ons land die de zomerwarmte in een 
aquifer opslaan.  
Dat komt omdat de techniek nog erg nieuw is. Een groot probleem was hoe 
je op een efficiënte manier de overtollige warmte in het opgepompte 
koude grondwater krijgt. Toen dat probleem was opgelost, stond eigenlijk 
niets meer de bouw van energiezuinige kassen in de weg. 
 
Die overdracht van warmte van lucht naar water gebeurt in een 
warmtewisselaar. De kunst is om per uur zoveel mogelijk warme lucht 
langs zoveel mogelijk water te laten stromen. Daarvoor moet het 
contactoppervlak tussen water en lucht zo groot mogelijk zijn.  

 Figuur 49: een warmtepomp in een energiezuinige kas. 
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Een warmtewisselaar die iedereen wel kent is de radiateur in een auto. Die 
zorgt er voor dat de warmte van de koelvloeistof wordt afgestaan aan de 
lucht.  
Voor de energiezuinige kas is hij echter ongeschikt, omdat hij niet 
efficiënt genoeg werkt.  

De warmtewisselaar voor de kas moet een heel erg groot contactoppervlak 
hebben, en moet bovendien ook energiezuinig werken. Je moet namelijk 
de lucht geforceerd langs de warmtewisselaars laten stromen, en dat kost 
energie. Voor die luchtstroom wordt gebruik gemaakt van energiezuinige 
elektrische ventilatoren. In figuur 50 zie je een aantal warmtewisselaars 
op een rijtje. De rechthoekige doos met de waterslangen er aan is de 
eigenlijke warmtewisselaar. Achter elke warmtewisselaar is een 
zogenaamde dwarsstroomventilator geplaatst, die de lucht langs de 
warmtewisselaar pompt.  
Het cilindervormige uitsteeksel is de elektromotor. 
 
De laatste tijd zijn er in Nederland enkele goed werkende 
warmtewisselaars ontwikkeld die geschikt zijn om toegepast te worden in 
energiezuinige kassen. Hieronder zie je een dergelijke warmtewisselaar. 
Het werkt volgens het “dunnedraadprincipe”, dat wil zegen dat het 
water door zeer dunnen buisjes wordt gepompt (figuur 51). Hoe dunner die 

 
Figuur 50: een rijtje warmtewisselaars. 
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buisjes zijn, des te groter is het contactoppervlak, en des te makkelijker 
kan de overdracht van warmte plaats vinden. 
 

Natuurlijk is de werkzaamheid van deze warmtewisselaar even goed als ’s 
winters het warme grondwater zijn warmte moet afstaan aan de lucht in 
de kas. In figuur 52 zie je hoe de getoonde warmtewisselaar in figuur 51 
werkt. 

35. Opdracht: aardwarmte 
Een energiebron die hier nog niet besproken is, is het gebruik van 
aardwarmte, eventueel samen met een warmtepomp. Zoek informatie over 
het gebruik van aardwarmte in Nederland en vergelijk dit met het gebruik 
van aquifers. 

 

 
Figuur 51: detail warmtewisselaar volgens het dunnedraadprincipe. 

Figuur 52: werking van een warmtewisselaar. 
Bron: Fiwihex 
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36. Opdracht 

36.1 Modelleren 
Voer de opdrachten uit die in bijlage 1 staan bij onderdeel 1.7 “Gebruik 
van aquifers”. 

36.2 Experiment 
Je gaat zelf onderzoeken hoe groot de soortelijke warmte van het water-
zand mengsel in een aquifer is. Zie hiervoor proef 3 in bijlage 3. 
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10 Hoe gaat het nu verder? 

In deze module hebben jullie de energiekant van de tuinbouwkas 
bestudeerd. Na een inleiding over de glastuinbouw in Nederland hebben 
jullie gezien dat het handig is om een kas als systeem op te vatten. Dit 
systeem hebben jullie in een aantal computermodellen van een kas verder 
geperfectioneerd. 
 
Ook hebben jullie de theoretische kant van de energiehuishouding in de 
kas bekeken en het effect van de temperatuur op de groei van de 
gewassen. Jullie hebben gezien dat je de warmte die je ’s zomers over 
houdt kunt opslaan in aquifers en weer gebruiken in de winter. 
Verder blijkt dat een tuinder die slim omgaat met energie, zelfs energie 
kan leveren met een warmtekrachtinstallatie. 
 
Maar er zijn nog meer ontwikkelingen die in de glastuinbouw 
energiebesparend kunnen werken. Dat is belangrijk voor tuinders, omdat 
de verwachting is dat de energieprijzen in de nabije toekomst nog verder 
zullen stijgen. We bespreken ter afsluiting van de module twee van deze 
nieuwe ontwikkelingen. 

10.1 LED-belichting 
Een aantal tuinders gebruikt ’s nachts belichting om het gewas extra te 
laten groeien. Dat gebeurt met natriumlampen, die vaak een storende 
oranje gloed verspreiden in een groot gebied rond de kassen. Kijk nog 
maar eens naar figuur 31. 
Afscherming is mogelijk maar erg duur. Bovendien gebruikt een plant maar 
ongeveer 30%  van het licht van deze natriumlampen voor fotosynthese, 
dus voor het omzetten van licht in (groei-)energie.  
Een deel van het niet voor fotosynthese gebruikte licht wordt omgezet in 
warmte, wat weer ventilatieproblemen kan veroorzaken. De tuinder moet 
natuurlijk ook voor dat nutteloze deel van het licht betalen, waardoor de 
elektriciteitsrekening behoorlijk kan oplopen. 
 
Sinds kort is het mogelijk om die natriumlampen te vervangen door LED’s. 
Een LED  (light emitting diode) is een halfgeleider die licht geeft als je er 
een stroom doorheen laat lopen. Je kent de groene, rode en blauwe LED’s 
wel uit audioapparatuur, en de witte LED’s die in fietsverlichting en 
zaklantaarns gebruikt worden. De industrie heeft nu LED’s ontwikkeld die 
de kleuren weergeven waar planten gevoelig voor zijn. 
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Die LED’s hebben een paar grote 
voordelen: doordat ze alleen die kleuren 
weergeven die planten gebruiken voor 
fotosynthese is er veel minder ongebruikt 
restlicht. Dat scheelt de tuinder behoorlijk 
in de elektriciteitskosten. Besparingen van 
50% tot 75% zijn mogelijk. Bovendien 
ontstaat er nauwelijks warmte, zodat 
ventilatieproblemen door belichting tot 
het verleden behoren. Ga naar ►URL7 
voor een filmpje over LED-belichting. 
 
Er zijn ook al proeven gaande waarbij de 
teelt niet meer in kassen plaatsvindt maar 

in gebouwen zonder zonlicht. Je begrijpt wel dat dit uit oogpunt van 
energiebesparing geen goede ontwikkeling is: zonne-energie is immers 
gratis! 

10.2 Geothermische energie 
Geothermie is het gebruiken van aardwarmte om huizen, kassen en 
kantoren te verwarmen. Wellicht weet je wel dat de temperatuur 
toeneemt als je de aardkorst in gaat. Gemiddeld is dat zo’n 3°C per 100m. 

Figuur 53: LED belichting  in een kas. 
Bron: http://www.groentennieuws.nl 

 
Figuur 54: spreiding van geothermische energie in Europa. 

Bron: http://www.egec.org 
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Figuur 55: boorinstallatie. 
Bron: Wikipedia 

In steenkolenmijnen levert dat problemen op, doordat de temperatuur 
diep onder de grond zo hoog kan oplopen dat werken onmogelijk is. 
Vandaar dat mijnen altijd gekoeld worden met grote hoeveelheden 
buitenlucht. 
 
Het grondwater in de aquifers die gebruikt worden voor warmteopslag door 
tuinders is niet warm, doordat de aquifers tamelijk ondiep liggen. Vanaf 
1700 meter diepte zijn de aquifers in Nederland  warm genoeg om water 
van 60 ⁰C of meer te produceren.  
 
Overigens zij er gebieden in Europa waar op geringere diepte warm water 
te vinden is dan in ons land. Kijk maar eens naar figuur 54. De ligging van 
ons land in een “medium temperature basin”  zorgt er voor dat gebruik van 
geothermische energie mogelijk is. 
 
Waar magma ondiep in de ondergrond aanwezig is, zoals op IJsland en in 
Italië, is de temperatuur op geringe diepte al zo hoog dat niet alleen 
verwarming maar ook elektriciteitsproductie mogelijk is. 
 

Het boren naar geothermische 
energie gebeurt op dezelfde wijze 
als het boren naar gas en olie. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een boorinstallatie zoals afgebeeld 
in figuur 55. 
 
Ook Nederland heeft bruikbare 
geothermische energie. In figuur 56 
kun je zien dat de temperatuur van 
het grondwater op 2000 m diepte 
behoorlijk hoog is. In het oosten 
van Friesland is die het hoogste van 
Nederland (bijna 100°C), maar ook 
op de “koudere” plekken in ons 
land is de temperatuur op deze 
diepte op veel plaatsen hoger dan 

70°C. Het voordeel van deze hoge temperaturen is dat de tuinder (of een 
andere gebruiker) geen warmtewisselaar meer nodig heeft om de warmte 
te gebruiken. 
 
Net zoals bij het gebruik van aquifers voor de opslag van warmte is het bij 
de winning van geothermische energie belangrijk dat de aquifer voldoende 
water per uur kan leveren. Daarom zijn niet alle regio’s in ons land even 
bruikbaar voor deze vorm van energie. 
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Een tuinder in Bleiswijk is de 
eerste in ons land die 
geothermische energie 
gebruikt om zijn kas te 
verwarmen. Dat levert hem 
een besparing op van 85% op 
de energiekosten. Maar de 
kosten zijn natuurlijk ook niet 
gering. Er moet een 
zogenaamde doublet (dubbel 
boorgat) geboord worden om 
het water aan- en af te 
voeren.  
Het gebruikte water gaat 
immers weer terug naar de 
aquifer waar het vandaan 
komt, net als bij de opslag van 
warmte in een aquifer.  
 
De kosten van een dergelijke 
boring zijn fors en bedragen 
zo’n 5 miljoen euro. Toch 
zullen dit soort projecten 
steeds vaker voorkomen. Het 
zal er voor zorgen dat de 
glastuinbouw een duurzame 
economische activiteit wordt 
die past binnen het streven 
om zuinig met energie om te 
gaan! 

 
Figuur 56: temperatuur op 2000 m diepte. 
Bron: TNO Bouw en Ondergrond 
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Eindopdracht 

Ter afsluiting van deze module zijn er verschillende mogelijkheden voor 
een eindopdracht.Welke eindopdracht je zult kiezen, zal afhangen van de 
mogelijkheden die je op school en in je omgeving hebt, en van je docent. 
 
Te denken valt aan de volgende mogelijkheden: 

 Bezoek aan een kas in de omgeving. De meeste tuinders geven graag 
een rondleiding in hun bedrijf. Een “gewone” kas met WKK is meestal 
wel in de buurt van je school te vinden. Misschien is het mogelijk om 
een kas te bezoeken die gebruik maakt van een van de technieken om 
energie te besparen zoals de opslag van warmte of het gebruik van 
geothermie. De volgende onderwerpen zou je kunnen bestuderen en in 
een verslag verwerken: 

o Gebruik van warmtekrachtkoppeling (warmte of elektriciteit 
verkopen). 

o Gebruik van een aquifer (de buurman-tuinder mag er geen last 
van hebben; concurrentie op aquifergebied is al een hot 
item). 

o Warmtewisselaars (hoe werken die nu in de praktijk). 
o … 

 Het theoretisch uitwerken in een verslag van de economische kant van 
de volgende maatregelen: 

o Enkel glas in de kassen vervangen door dubbel glas. 
o Meer energie leveren ten koste van de opbrengst van 

bijvoorbeeld tomaten. 
o Verplaatsen van de kassen naar Spanje of Italië. 
o … 

 Een verslag met daarin de toekomstige ontwikkelingen: 
o Wat zijn de mogelijkheden om een deel van de energie die 

van de zon door het glas gaat direct om te zetten in 
elektriciteit? 

o Kan warmtekrachtkoppeling ook in een huis worden toegepast? 
o Ontwikkeling van een superintelligent kasdek. 
o … 

 Simulaties 
o Perfectioneer het model van een kas. 
o Wedstrijd: wie ontwerpt de meest energiezuinige kas gebruik 

makend van de modellen in Coach of het programma EOM? 
o … 

 Misschien heb je zelf of heeft je docent nog een aantal ander 
onderzoeksopdrachten. 
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Bijlage 1 Modelleren 

1.1 Algemeen 
In hoofdstuk 3 heb je gezien dat het gebruik van een computermodel 
handig kan zijn om allerlei veranderingen in een systeem te berekenen. 
Je hebt zelf al gerekend aan een emmer die met een constante snelheid 
leegloopt. 
In werkelijkheid stroomt een emmer steeds langzamer leeg. De berekening 
van de leeglooptijd kun je benaderen door steeds in heel kleine stapjes te 
rekenen. Tijdens elk stapje houd je de leegloopsnelheid constant. 
Deze berekeningen kan de computer uitvoeren met een 
simulatieprogramma zoals Coach of Powersim. 
Coach kan zowel met een tekstmodel als een grafisch model werken, 
Powersim werkt alleen grafisch. 
 
De volgende beschrijving geldt voor het gebruik van Coach6.  
Voor Coach5 kan de beschrijving ook zonder problemen gebruikt worden. 
Zie voor hulp bij gebruik van Coach6  ►URL8. 

 
Figuur 57: Coach 6. 
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1.2 De leeglopende emmer 
Opdrachten 
 
1. Start het onderdeel ‘Modelleren’ van Coach6 en open het 

modelvenster in de tekstmodus. 

2. In het modelvenster komt het model te staan, links het 
rekenprogramma en rechts de startwaarden. Hierbij gebruiken we de 
eenvoudige Coachtaal. Zie hiervoor de helpfunctie van Coach. 

 
We beginnen met een emmer van 10 liter die met een constante snelheid 
van 1 liter per minuut leegloopt. We laten de computer in stapjes van 1 
minuut rekenen. 
 
De startwaarden zijn: 

 volume = 10 dit is het startvolume; de eenheid kun je later bij de 
diagraminstelling vermelden 

 leegloop = 1 dit is de constante leegloopsnelheid 

 dt = 1 dit is de stapgrootte 

 t = 0 we beginnen op het tijdstip nul. 
 
Het rekenprogramma wordt: 

 volume := volume - leegloop het nieuwe volume wordt gelijk aan het 
oude volume min wat er verdwenen is 

t := t + dt de nieuwe tijd wordt de oude tijd plus de stapgrootte. 

 
Figuur 59: modelvenster. 

 
Figuur 58: modelvenster in tekstmodus. 
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3. Maak op de volgende manier het model en de grafiek: 

 Ga naar de knop diagram. 

 Kies voor een nieuw diagram. 

 Kies voor kolom C1 de verbinding ‘Variabele: t’ (op de x-as wordt de 
tijd uitgezet). 

 Kies voor kolom C2 de verbinding ‘Variabele: volume’ (op de y-as wordt 
het volume uitgezet). 

 
Figuur 60: diagram model ‘de leeglopende emmer’. 

 
Figuur 61: variabelen kiezen. 



 

NLT3-h017 Glastuinbouw en energie 69 

 Voeg de eenheden toe en let op het minimum en maximum van de 
grafiek. 

 Plaats het diagram in een van de lege vensters. 

 Klik op de groene startknop, het model wordt berekend en de gewenste 
grafiek verschijnt. 

4. Verander bij de startwaarden de leegloop in 2 en start weer het 
model. 

5. Klik met de rechter muisknop op het diagram en pas met de optie 
‘Diagraminstelling’ het diagram naar wens aan. 

6. Zet de maximumwaarde voor de x-as op 20 en zet de minimumwaarde 
voor de y-as op  –10; je ziet dan dat de computer niet in de gaten heeft 
wanneer de emmer echt leeg is.  
Om dit op te lossen moet je in het programma de volgende regel 
invoegen: 
ALS volume <= 0 DAN leegloop=0 EINDALS 

7. Om de emmer in twee stappen te laten leeglopen moet je de volgende 
regel nog toevoegen: 
ALS volume > 5 DAN leegloop = 1 ANDERS leegloop = 0,5 EINDALS 

8. Komt deze grafiek overeen met je berekening van de door jou 
berekende leeglooptijd? 

 
Nu ga je een model maken dat meer op de werkelijkheid lijkt.  
 
De leegloopsnelheid hangt natuurlijk af van de grootte van het gat en van 
het volume water in de emmer.  
Dus je moet in het programma (links) zetten: 

 leegloop = constante  volume de constante hangt af van de 
grootte van het gat en van de tijd waarin je steeds rekent. 

en bij de startwaarden(rechts): 

 constante = 0,4  dt 0,4 is een maat voor de grootte van het gat. 
 

 
Figuur 62: model en grafiek ‘de leeglopende emmer’. 
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9. Je ziet in de grafiek dat er steeds rechte lijnen getrokken worden, 
omdat telkens gedurende 1 minuut de leegloopsnelheid constant wordt 
gehouden. 
Als je de stappen kleiner gaat maken, dan wordt de berekening steeds 
nauwkeuriger, maar kost het wel meer rekentijd.  
Bij een erg kleine dt wordt het maximum aantal stappen (iteraties) van 
de computer bereikt. Bij ‘Opties’ en vervolgens ‘Instelling’ kun je het 
aantal stappen instellen dat de computer berekent. 

10. Verander de grootte van het gat en kijk naar het effect hiervan op de 
grafiek. 

11. Maak een model waarin tijdens het leeglopen de emmer ook uit een 
kraan met een constante snelheid wordt gevuld. 

 
Opmerkingen: 

 In het programmavenster mag je alle spaties weglaten. 

 In plaats van “:=” kun je ook gewoon “=” typen; dit betekent dan niet 
“is gelijk aan”, maar “wordt”; 
dus: volume = volume – leegloop betekent: het nieuwe volume wordt 
gelijk aan het oude volume min de leegloop. 

 Startwaarden die gelijk zijn aan nul mag je weglaten. 

 Coachtaal maakt geen verschil tussen kleine letters en hoofdletters. 
De uitdrukkingen ALS, DAN hoeven niet met hoofdletters geschreven te 
worden. 

 Let er op dat na een uitdrukking die met “ALS” begint altijd “EINDALS” 
moet komen. 

1.3 Evenwichten 
Nu kun je ook aan een kas gaan rekenen: er komt warmte in en er gaat 
warmte uit. 
Deze twee warmtestromen hebben effect op de temperatuur in de kas. 

Basismodel 
We beginnen eenvoudig: 

 De warmte die de kas per tijdseenheid in komt, is constant (Qin). 

 De warmte die de kas door het glas per tijdseenheid verlaat (Quit) 
hangt af van het temperatuurverschil met de omgeving (Tverschil). 

 De temperatuurstijging in de kas (Tstijging) is recht evenredig met de 
totale toegevoerde warmte (Qtotaal). 

 
Het model wordt dan (met willekeurige waarden): 
Startwaarden: 

 Qin=25  de warmte van de zon en de verwarming 

 Tbinnen=20 de begintemperatuur in de kas 
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 Tbuiten=10 de constante buitentemperatuur 

 dt=1  de tijdstap waarin we rekenen 

 k=0,5  deze constante bepaalt hoeveel warmte er per tijdstap 
verdwijnt; dit heeft te maken met de isolatie. 

 
Het programma wordt: 

 Tverschil=Tbinnen–Tbuiten het temperatuurverschil tussen binnen 
en buiten 

 Quit=k*(Tverschil)  hiermee bereken je hoeveel warmte er 
verdwijnt 

 Qtotaal=Qin–Quit  de totale warmtetoevoer 

 Tstijging=0,02  Qtotaal op de factor 0,02 komen we later nog    
terug 

 Tbinnen=Tbinnen+Tstijging de nieuwe temperatuur is de oude plus 
de temperatuurstijging 

 t=t+dt    je gaat weer een stap verder. 

Opdrachten 
 
1. Maak het model en teken de grafiek. 
2. Bewaar je model onder de naam; ‘evenwicht’. Je hebt dit later nog 

nodig. 
3. Wat gebeurt er bij een binnentemperatuur in het begin van 70 0C? 
 
Je gaat dit model in de loop van de module steeds verder uitbreiden zodat 
je aan het einde een virtueel model voor een tuinbouwkas hebt gemaakt. 
 
Je maakt nu al een kleine aanpassing. Je ziet dat de temperatuur naar een 
evenwichtsituatie gaat: er verdwijnt dan evenveel warmte als er wordt 
toegevoerd. Deze eindtemperatuur ligt in je model veel te hoog. Er zal dus 
extra warmte naar buiten moeten gaan door extra te ventileren als de 
binnentemperatuur te hoog wordt. 

 
Figuur 63: model ‘evenwichten’. 
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4. Pas het model aan door onderstaande regels in de goede volgorde toe 

te voegen of te wijzigen. 
Bij de volgorde moet je steeds kijken of Coach de waarden die nodig 
zijn bij een berekening uit een voorgaande regel of uit de startwaarden 
kan halen. 

 ALS Tbinnen>40 DAN Qventilatie=20 ANDERS Qventilatie=0 EINDALS 

 Qglas=k  Tverschil 

 Quit=Qglas+Qventilatie 
5. Een nadeel van dit systeem is dat de ramen heel vaak open en dicht 

gaan. Je kunt dit zien door in een ander venster een grafiek van 
Qventilatie te maken. 
Het is beter om de ramen te openen bij 40 0C en pas weer te sluiten als 
de temperatuur gedaald is tot 35 0C.  
Pas zelf het programma aan zodat je het diagram in figuur 64 krijgt. 

1.4 Levert de zon voldoende warmte? 
Je bent in je model bij het onderdeel evenwichten uitgegaan van een 
constante zonnestraling. In werkelijkheid verandert de straling die van de 
zon op een kas valt, in de loop van de dag en in de loop van het jaar. 
 
Je gaat eerst kijken naar de dagvariatie. Deze ziet er uit als een sinusoïde 
met ’s nachts een horizontale lijn. Als de zon van 6.00 uur tot 18.00 uur 
schijnt, dan krijg je de grafiek in figuur 65. 
 
Nu een beetje wiskunde. Om deze grafiek in je model te verwerken moet 
je volgende regels toevoegen: 
Als Coach is ingesteld in radialen: 

 Qin=40*sin(2*pi*(t-6)/24) of Qin=40*sin(pi*(t-6)/12) 

 ALS Qin<0 DAN Qin=0 EINDALS 

 
Figuur 64: diagram model ‘evenwichten’. 
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Als Coach is ingesteld in graden: 

 Qin=40*sin(360*(t-6)/24) of Qin=40*sin(15*(t-6)) 

 ALS Qin<0 DAN Qin=0 EINDALS 
24 staat natuurlijk voor het aantal uren per dag en met t–6 zorg je er voor 
dat je ’s morgens om 6 uur begint met de sinus. 

Opdrachten 
 
1. Maak het model; reken in uren: zet op de tijdas de goede eenheid en 

neem voor de stapgrootte: dt=0,1 (uur). Pas eventueel het aantal 
iteraties bij ‘Opties’ aan. 
Je ziet dat de temperatuur nu schommelt rond een evenwichtswaarde. 

2. Sla je model op onder de naam: ‘zon_dag’. 
3. De buitentemperatuur verandert ook in de loop van de dag, maar die 

loopt achter bij de zonnestraling. Verwerk dit in het dag-model (laat 
de temperatuur met een constante hoeveelheid per stap toenemen als 
de zon schijnt en laat deze met een constante hoeveelheid per stap 
afnemen als de zon onder is; sla je model op met de naam: 
‘zon_dag_buiten’). 

Verrijkingsstof 
Maak een grafiek van de temperatuur in de kas in de loop van het jaar als je de 
zonneschijn in de loop van de dag (en de nacht) constant houdt. 
Je moet dan op de volgende dingen letten: 

 24 moet dan 24 x 365 = 8640 worden. 

 In de winter schijnt de zon ook, dus geen rechte lijn in de grafiek en zeker geen 
negatieve waarde; dit los je op door een constante bij de sinus op te tellen. 

 Maak de stapgrootte groter, omdat anders het aantal stappen te groot wordt. 

 Stel het aantal stappen in op 10000 (bij ‘Opties’). 

 Sla je model op onder de naam: ‘zon_jaar’. 

 Maak ook een model waarin zowel het jaar als de dag verwerkt is. 

 
Figuur 65: dagvariatie. 
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Moet de verwarming aan? 
Als de minimum temperatuur 25 0C is, dan zie je in de grafiek van opdracht 
3 dat er dan soms extra verwarmd moet worden. 
 
4. Pas nu je model zo aan dat de temperatuur nauwelijks onder 25 0C 

zakt. 
Je moet dan o.a. de volgende regels toevoegen/wijzigen (let op de 
goede volgorde): 

 Qin=Qzon+Qverwarming 

 Qzon=40  …… 

 ALS Tbinnen<25  DAN  Qverwarming = 10  ANDERS……. EINDALS 

 Maak ook een diagram van Qverwarming als functie van de tijd. 

 Als je met de rechter muisknop op een diagram klikt, dan kun je 
waarden in de grafiek ‘uitlezen’. 

 Stel het aantal stappen (iteraties) bij ‘Opties’ in op 1200 (in 120 uur 
zitten 1200 stappen van 0,1 uur). 

 Je bedenkt natuurlijk eerst zelf een model voordat je naar de oplossing 
kijkt! 

 Sla je model op met de naam: ‘zon_dag_buiten_verwarming’. 
 
Heeft meer verwarmen veel zin? 
In het diagram kun je zien dat de temperatuur nog zakt onder 25 0C. 
De verwarmingskosten hangen af van de tijd dat de verwarming aan is en 
van de stand van de verwarming. Je kunt dit uitrekenen door de stand 
(Qverwarming) te vermenigvuldigen met de tijd. In het diagram komt dit 
overeen met het bepalen van het oppervlak. 
Dit laten we Coach doen: klik met de rechter muisknop op het diagram en 
kies voor ‘Analyse/verwerking’ en vervolgens voor ‘Oppervlak’. 

 
Figuur 66: oppervlak bepalen. 
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In een kas is binnen bepaalde grenzen de gemiddelde temperatuur 
belangrijker dan de steeds wisselende temperatuur. 
De gemiddelde temperatuur kun je in het linker diagram vinden door daar 
het oppervlak te delen door het aantal meetpunten. Het oppervlak in deze 
grafiek is belangrijk bij de temperatuurintegratie. Hierover meer in 
hoofdstuk 6. 
 
5. Bepaal de verwarmingskosten (zonder eenheid) en het effect daarvan 

op de gemiddelde temperatuur bij de volgende standen van de 
verwarming:  
Qverwarming = 8, 10, 12 en 20. 
De gemiddelde temperatuur kun je vinden door de oppervlakte onder 
de grafiek van Tbinnen te delen door het aantal meetpunten. 

6. Welke conclusie kun je trekken over de verwarmingskosten en de 
temperatuur? 

7. De stand ‘20’ heeft niet alleen als nadeel dat de tuinder veel geld kwijt 
is aan verwarmen, maar er is nog een ander nadeel. Welk nadeel is dit? 

 

1.5 Van theorie naar praktijk 
Tot nu toe heb je in het model steeds gerekend met willekeurige waarden 
voor de verschillende grootheden. Het is nu tijd om eens naar een echte 
situatie te kijken. 
 
Neem als voorbeeld een kas van 50 m bij 50 m met overal een hoogte van 4 
m. 
Deze kas is gebouwd van enkel glas. Neem aan dat alleen droge lucht in de 
kas verwarmd wordt, dat er geen ventilatie is en dat er geen warmte in de 
bodem verdwijnt. 
De zon schijnt weer van 6.00 uur tot 18.00 uur. 

Opdrachten 
 
1. Ga na wat je voor de volgende grootheden in het model 

‘zon_dag_buiten_verwarming’ moet invullen voor onderstaande 
grootheden: 

Qzon 

 Hoeveel stralingsenergie van de zon valt er maximaal op 1 m2 
kasoppervlak per seconde? Zie hoofdstuk 4. 

 Hoeveel wordt dit in 6 minuten (de gebruikte stapgrootte)? 

 Hoeveel % daarvan zal nuttige warmte in de kas opleveren denk je? 

 Hoeveel wordt dit voor het hele kasoppervlak? 

 De gevonden waarde vul je in als constante voor de sinus (dus i.p.v. de 
gebruikte 40). 
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Quit=K*Tverschil 

 De warmtedoorgangscoëfficiënt K voor enkel glas kun je in hoofdstuk 5 
vinden. 

 Vergeet niet het totale kasoppervlak te nemen. 
 

Tstijging=0,02*Qtotaal 

 Je kunt dit natuurlijk ook schrijven als Qtotaal = 50  Tstijging 

Hierin herken je de formule Q = m·c·T uit hoofdstuk 5. 
Vul de passende waarden in voor de massa m en de soortelijke warmte 
c van de lucht in de kas. 

 Schrijf in het model de formule als Tstijging= ….* Qtotaal. 

 Er wordt niet alleen droge lucht verwarmd, maar ook water en 
materialen. 

 

Qverwarming 

 Je gaat uitrekenen hoeveel de tuinder moet verwarmen. Begin met in 
je model Qverwarming=0 te nemen. 

 

Kas 1 

 Laat Coach je eerste praktijkmodel doorrekenen en sla dit op met de 
naam: ‘kas1’. 

 Waarschijnlijk zal de temperatuur overdag wel erg hoog worden. Dit 
komt doordat je model nog lang niet volmaakt is. 
Bedenk welke warmtestromen je niet hebt meegenomen in je model en 
pas je model aan. 

 Sla je model op met de naam ‘kas2’, ‘kas3’ enz. 
 
2. Verwarmen 

 Ga nu verwarming toevoegen. Probeer te bepalen hoeveel aardgas de 
tuinder per dag nodig heeft. 

 
In een model probeer je de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. 
Het is binnen deze module natuurlijk niet mogelijk om met alle dingen in 
een kas rekening te houden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verdampen van water, de constructie 
van de kas, de belichting. 
 
In het simulatieprogramma EOM (Energiebesparing Op Maat) wordt met al 
deze zaken wel rekening gehouden. Dit programma is speciaal geschreven 
om de energiestromen en de financiële effecten daarvan in 
tuinbouwkassen te berekenen. Zie hiervoor bijlage 2. 
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Verrijkingsstof 
Je kunt experimenteren met de volgende aanpassingen in het model: 

 Wat gebeurt er bij een buitentemperatuur van 0 0C of nog lager? 

 Ga na wat er gebeurt als je i.p.v. enkel glas in je model dubbel glas neemt. 

 Kijk naar de verwarmingskosten bij dezelfde gemiddelde temperatuur (zie onderdeel 3 
van deze bijlage). 

 Op onverwachte momenten een wolk voor de zon kun je simuleren door de formule 
voor Qzon met Rand (een willekeurige waarde tussen 0 en 1) te vermenigvuldigen.  

 Probeer in je model het effect van ventileren te onderzoeken. 

 De zon schijnt natuurlijk niet van 6.00 uur tot 18.00 uur. 

 Hoe moet je de sinus-functie in het model aanpassen om de zon korter of langer te 
laten schijnen? 

1.6 Minder verwarmen? 
In hoofdstuk 6 hebben jullie gezien dat het niet zinnig is om ’s nachts een 
kas erg sterk te verwarmen omdat er dan toch geen fotosynthese is. 
 
Ga je model zodanig aanpassen dat er alleen verwarmd wordt als de zon 
schijnt. 
Het is handig als iedereen hetzelfde model heeft; gebruik daarom niet het 
kasmodel, maar het model : ‘zon_dag_buiten_verwarming’. 

Opdrachten 
Maak een model dat aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 De verwarming werkt alleen als de zon schijnt. 
TIP: Als aan meer voorwaarden voldaan moet worden dan kun je dit in 
Coachtaal aangeven met:  
ALS (voorwaarde 1) EN (voorwaarde 2) DAN …. ANDERS …. EINDALS 
Vergeet niet de haakjes! 

 De normale groeitemperatuur van het gewas (setpoint) is 25 0C. 

 De minimumtemperatuur is 15 0C. 

 Pas ook ventilatie toe om te voorkomen dat de temperatuur boven 35 
0C stijgt: 
Quit=Qglas+Qventilatie 

 Als de temperatuur ’s nachts te ver daalt, dan moet je dubbel glas 
gebruiken. 

 

1.7 Gebruik van aquifers 
Als je kijkt naar een heel jaar, dan is er in de zomer een overschot aan 
warmte en in de winter een tekort. In hoofdstuk 9 heb je gezien dat je de 
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warmte die je ’s zomers over hebt in een watervoerende laag (aquifer) 
kunt bewaren. Deze warmte kun je dan in de winter weer gebruiken. 
 

Verrijkingsstof 
Maak een model waar je het gebruik van een aquifer toevoegt om bijvoorbeeld warmte op 
te slaan als de temperatuur in de kas stijgt boven 30 0C en waarin de warmte weer 
gebruikt wordt als de temperatuur daalt onder 25 0C. 
Als de warmte uit de aquifer gebruikt is, moet de verwarming in de kas gaan werken. 
Ga uit van het model: ‘zon_dag_buiten_verwarming’ 

 
Als je de verrijkingsstof hebt overgeslagen, neem dan het model uit de 
uitwerkingen over. 
Daarbij is van het volgende uitgegaan: 

 Gebruik het model ‘zon_dag_buiten_verwarming’ 
Dit is het model waar je gedurende de dag kijkt naar de temperatuur in 
de kas onder invloed van de zon, de buitentemperatuur en de 
verwarming. 

 Er is voor gekozen om de aquifer te vullen met warmte als de 
temperatuur boven 30 0C stijgt. 

 Er is warmte nodig als de temperatuur onder 25 0C daalt. 

 INaquifer is de hoeveelheid warmte die in de aquifer is opgeslagen. 

 Qaquifer staat voor de warmte die per tijdseenheid van of naar de 
aquifer gaat; deze waarde is makkelijk aan te passen. Bij Qaquifer=0 
heb je gewoon een model zonder aquifer. 

Opdrachten 
1. Maak het model volgens bovenstaande beschrijving. 
2. Door weer de oppervlakte in het rechter diagram te bepalen kun je 

nagaan hoeveel minder er verwarmd moet worden bij gebruik van een 
aquifer. 
Ga na hoe groot de procentuele besparing is bij gebruik van een 
aquifer. 
Leg ook uit waarom je hiervoor niet de eerste 24 uur kunt nemen. 

 
Niets houd je nu nog tegen om de meest ingewikkelde modellen te maken 
die een echte kas steeds beter simuleren. 
Het is een uitdaging om, uitgaande van bepaalde afmetingen, een zo zuinig 
mogelijke kas te ontwerpen. 
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Bijlage 2 Simuleren met EOM 

Inleiding 
Tuinders zijn ondernemers die zich regelmatig zorgen 
maken over de stijgende energieprijzen en zich afvragen of 
ze niet meer winst kunnen maken met hun kas. Maar welke 
effecten hebben bepaalde ingrepen? Daarom hebben het 
Productschap Tuinbouw samen met het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een programma 
laten ontwikkelen (Energiebesparing op Maat) waarmee 
ondernemers bijvoorbeeld kunnen uitrekenen of het 
rendabel is om over te gaan op dubbelglas, maar ook bijv. 
of het zich loont om een warmtekrachtinstallatie aan te 
schaffen. In figuur 67 zie je een stukje van het beeldscherm 
als je het programma opent. 
 
Zoals je aan figuur 67 kunt zien bestaat het programma 
eigenlijk maar uit twee gedeelten. 

 Deel 1: huidige bedrijf (referentie) en 

 Deel 2: varianten. 
Daarnaast kun je onder het item “uitleg” een complete 
handleiding van het programma vinden. 
Het programma is te downloaden via ►URL9. 

 

Referentie 
In deel 1 kun je als kaseigenaar de eigenschappen van je kas  
ingeven. Je kunt bij gewas bijvoorbeeld opgeven wat momenteel de 
opbrengst per vierkante meter is. Bij de kasconstructie kun je de 
afmetingen van je kas invoeren, enz.. 
Als je over een kas beschikt, vul je de afmetingen, de soort verwarming 
die je gebruikt, de inrichting en andere eigenschappen van die kas 
eenmalig in, in dit gedeelte van het programma en daarna blijf je er 
vanaf. Het programma is reeds gevuld met de gegevens van een gewone 
doorsnee kas. Dit heten de standaard instellingen. 
Zodra je zaken aan de kas gaat veranderen (in deel 2) rekent het 
programma steeds uit hoeveel winst of verlies dit oplevert ten opzichte 
van de standaardsituatie  
 

 

Figuur 67: Energiebesparing op 
Maat (EOM). 
Bron: EOM 
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Opdrachten 
Zoek in deel 1 van het programma naar het antwoord op onderstaande 
vragen. 
a Welk gewas wordt in de kas gekweekt?  
b Is voor het gebruik gemaakt van enkel glas of dubbelglas? 
c Hoe groot is het kasoppervlak? 
d Maakt de kas gebruik van een warmte-krachtkoppeling?  
e Maakt de kas gebruik maakt van een warmtebuffer?  
f Wordt extra belichting ingeschakeld?  

 

Meer winst of juist verlies? 
In deel 2 van het programma kun je varianten op de 
gewone kas gaan maken en het programma laten 
uitrekenen of zich een bepaalde investering loont. 
 

Als je met de cursor op “ samenstellen & simuleren” gaat staan 
en op de linker muisknop klikt, wordt dit stukje van het menu 
grijs (zie figuur 68) en verschijnt er rechts op het scherm een 
lijst met varianten die je kunt gaan uitproberen. In figuur 69 
zijn ze afgebeeld. 

 

Figuur 68: ‘samenstellen en simuleren’. 
Bron: EOM 

 
Figuur 69: lijst met varianten. 
Bron: EOM 
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Casus 1 Temperatuurintegratie 
a  Zoek in deel 1 van het programma (onder klimaatregeling) op of de 

referentiekas gebruik maakt van temperatuurintegratie. 
 
Voor de groei van een plant speelt de gemiddelde temperatuur een 
cruciale rol.  
De temperatuur hoeft echter niet altijd precies die gemiddelde waarde te 
hebben. Hij mag rustig variëren rond dat gemiddelde, mits de temperatuur 
niet zo hoog of laag wordt dat de plant daar schade van ondervindt. Voor 
tomaten bijvoorbeeld is het niet wenselijk dat de temperatuur onder de 20 
0C daalt. 
 

Om de afwijking van dit gemiddelde in 
een getal te kunnen uitdrukken is de 
grootheid graaduur ingevoerd. Je hebt in 
hoofdstuk 6 al kennis gemaakt met deze 
grootheid. Daarbij is het aantal 
graaduren gedefinieerd als: het product 
van het aantal uren dat er een afwijking 
van de ingestelde temperatuur is 
geweest en het temperatuurverschil 

( ingesteldT T ). 

b In figuur 70 is het 
temperatuurverloop in een kas 
weergegeven gedurende een zomerse 
dag. Gemiddeld moet de temperatuur  
20 ºC zijn. 
Bereken hoeveel graaduren er door dit 
temperatuurverloop zijn ontstaan en geef 
aan of dit een overschot dan wel een 
tekort is. 
c In figuur 71 is een reëler 
temperatuurverloop in een kas getekend.  
Hoe groot is in dit geval het aantal 
graaduren? 
d Leg uit dat, als de temperatuur in de 
kas verloopt zoals in figuur 71 is 
aangegeven, je niet hoeft bij te 
verwarmen. 
 
Wanneer je jouw kas verwarmt door 
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Figuur 70: schematisch temperatuurverloop in een kas 
gedurende een zomerse dag. 
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 Figuur 71: reëel temperatuurverloop in een kas 
 gedurende een zomerse dag. 
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gebruik te maken van temperatuurintegratie meet je met een 
computerprogramma het aantal graaduren en verwarm je pas als er een 
tekort aan graaduren dreigt te ontstaan. 

Wanneer je in het computerprogramma voor de 
variant temperatuurintegratie kiest, zie je rechts 
op het scherm een menu waarvan een gedeelte in 
figuur 72 is afgebeeld. 
e Leg uit wat het betekent dat het maximaal 
aantal graaduren 20 mag zijn.  
f Wat moet je doen als er teveel graaduren 
dreigen te ontstaan? 

g Wat moet je doen als er een tekort aan graaduren dreigt te ontstaan? 
h Wat betekent in figuur 72 “integratieperiode 24 uren” ? 
i Als je in het programma op de knop bandbreedte (zie figuur 72) klikt 

verschijnt er een tabel. Overal in de tabel staat het getal 2. Wat 
betekent dit? 

j Probeer eens winst te maken door de waardes in de tabel te 
veranderen. 

 
Casus 2 Warmtekrachtkoppeling gebruiken 
Vink in het lijstje met variabelen 
“warmtekrachtkoppeling” aan (zie figuur 73). 
Rechts op het scherm verschijnt er dan een nieuw scherm 
met daarop eigenschappen over de 
warmtekrachtkoppeling (zie figuur 74). 
 
a Wat is de energie-input en wat is de energiebron van 
de machine die de warmtekrachtkoppeling levert? 
b Welke twee energiesoorten levert de 
warmtekrachtinstallatie? 
 
In figuur 74 kun je zien dat de machine die hier de 
warmtekrachtkoppeling levert een elektrisch vermogen 
heeft van 300 kW. Ook kun je aflezen dat het elektrisch 
rendement 35 % is. 
 
c Hoe groot is het totale vermogen van de machine?  
d Bij het verbranden van 1 m3 aardgas komt 33·106 J 
warmte vrij. Hoeveel m3 aardgas verstookt de machine 
die de warmtekrachtkoppeling levert per uur? 
e Hoeveel warmte levert deze machine iedere seconde? 
f Wanneer je de rendementen in figuur 74 optelt is dat 
minder dan 100 %. Waar blijft die andere 10 %?  
g Zoek bijvoorbeeld op internet op wat de functie is 
van de WK-condensor. 

 

Figuur 72: bandbreedte instelling. 
Bron: EOM 

 
Figuur 73: 
warmtekrachtkoppeling. 
Bron: EOM 

 

 Figuur 74: eigenschappen 
 warmtekrachtkoppeling. 
 Bron: EOM 



 

NLT3-h017 Glastuinbouw en energie 83 

h De warmtekrachtinstallatie produceert naast warmte en elektrische 
energie ook nog een grote hoeveelheid CO2. Omdat planten CO2 nodig 
hebben voor hun fotosynthese, kan dit gas in de kas gebruikt worden. 
De verbrandingsgassen kunnen echter niet rechtstreeks de kas in 
worden geblazen, maar moeten eerst door een rookgasreiniger worden 
geleid. Wat haalt deze rookgasreiniger uit de verbrandingsgassen? 

 
Door bij teruglevering (zie figuur 74) een vinkje te zetten kun je ervoor 
kiezen elektriciteit terug te leveren aan het net, zodat andere mensen die 
elektriciteit kunnen gebruiken. Dit kan je geld op leveren. Je kunt er 
echter ook voor kiezen om die elektriciteit zelf te gebruiken. 
 
i Draai de simulatie en laat de computer berekenen of de aanschaf van 

zo’n warmtekrachtinstallatie rendabel is. 
j Sjoerd wil alle elektrische energie die de warmtekrachtinstallatie 

produceert zelf gebruiken en het overschot verkopen aan de 
elektriciteitsmaatschappij. Bianca wil ALLE elektrische energie die de 
warmtekrachtinstallatie levert verkopen. Wat is het verstandigste?  
Bekijk daartoe de prijzen die je betaalt voor 1 kWh aan energie en de 
prijs die je krijg als je een kWh teruglevert. 

k Ga ervan uit dat je een warmtekrachtinstallatie hebt aangeschaft. Nu 
stijgt de aardgasprijs. Is dat nu gunstig voor jou als de kWh-prijs gelijk 
blijft? 

l Ga ervan uit dat je een warmtekrachtinstallatie hebt aangeschaft. Nu 
stijgt de prijs van een kWh. Je moet meer betalen voor een kWh die je 
koopt, maar je krijgt ook meer terug voor een kWh die je verkoopt. Is 
dat nu gunstig voor jou als de gasprijs gelijk blijft? 

m De gasprijs blijft hetzelfde en de prijs van een kWh begint te stijgen. 
Vanaf welke prijs begint jouw warmtekrachtinstallatie winst op te 
leveren? 
Kijk hierbij alleen naar de prijs voor een kWh in de plateau-uren (dat 
zijn de normale doordeweekse uren, overdag). Je mag voor de 
eenvoud aannemen dat als de prijs met 1 eurocent stijgt jij ook een 
eurocent meer krijgt als je een kWh verkoopt. 
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Bijlage 3 Practica 

Proef 1 De modelkas: evenwicht in temperatuur 

Inleiding 
Bij dit practicum ga je onderzoeken wat de eindtemperatuur wordt van de 
modelkas als je deze een dag in de zon laat staan. Je vergelijkt twee 
modellen met een verschillend dek:  
bijv. enkel glas en dubbel glas. 

Meetmethode 

 Als je zeker weet dat de zon lang zal schijnen, plaats dan twee 
kasmodellen op een plek waar ze in de zon staan onder zo goed 
mogelijk gelijke omstandigheden. 
Probeer windeffecten te voorkomen. 
Heb je geen zonnige dag tot je beschikking, gebruik dan een bouwlamp 
als vervanging voor de zon. 

 Meet in de kas de temperatuur als functie van de tijd tot de 
evenwichtsstand bereikt is. 

 Gebruik Coach om de temperatuur te meten en grafieken van de 
temperatuur als functie van de tijd te maken. 

 
Aanwijzingen 

 In het midden van de kasjes zit een temperatuursensor die je aansluit 
op het meetpaneel van het programma Coach (2x). 

 Maak twee opstellingen met verschillende afdekkingen en maak de 
geschikte instellingen in Coach. 

 Meet minstens een uur (maak in die tijd huiswerk). 

 Breng een USB-stick mee om de metingen op te slaan; je kunt ze 
dan elders verwerken! 

 
Verslag 

 Maak een keurig verslag van deze proef, vergelijk de grafieken wat 
betreft steilheid en eindwaarde en trek passende conclusies. Gebruik 
hiervoor ►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox. 

 Bij tuinbouwkassen zie je vaak dat het dek in de zomer wit wordt 
gekalkt. 
Leg in je verslag uit of de tuinder dit doet om te voorkomen dat de 
temperatuur in de kas te hoog oploopt, of dat er andere redenen zijn. 
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Proef 2 De modelkas: isolatie 

Inleiding 
Bij dit practicum ga je het effect van verschillende vormen van isolatie 
onderzoeken. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de isolatie van een 
kas gebruiken we materialen die licht doorlaten. In het gebruikte kasmodel 
zijn de onderkant en twee zijkanten zeer goed geïsoleerd. Deze kas 
kunnen we aan de schuine kant afsluiten met enkel glas, dubbel glas, 
dubbel glas met een reflectielaag, noppenfolie enz.. 
 
In deze kas plaatsen we een elektrisch verwarmingselement (vier 
gloeilampen) en we meten de temperatuur in de kas als functie van de 
tijd. Bij een betere isolatie zullen we een hogere eindtemperatuur 
bereiken. 

Meetmethode 

 In de kas wordt onder verschillende omstandigheden de temperatuur 
als functie van de tijd gemeten. 

 Je gebruikt Coach om de temperatuur te meten en grafieken te maken. 
 
Variabelen 
Gebruik als afdekking aan de schuine kant achtereenvolgens: 

 enkel glas 

 gewoon dubbel glas 

 HR++ glas 

 kunststof plaat. 

Aanwijzingen 

 In de kas zijn 4 gloeilampen (12 V; 50 W) gemonteerd volgens het 
schema in figuur 75. 

 Sluit de gloeilampen aan op een spanningsbron, gebruik een Voltmeter 
om de spanning te meten en stel de spanning op de juiste waarde in 
(ga vooraf na wat deze waarde moet zijn en hoe je een Voltmeter in de 
schakeling opneemt).  

 
Figuur 75: schema gloeilampen. 
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 In het midden zit een temperatuursensor die je aansluit op het 
meetpaneel van het programma Coach (2x). 

 Maak twee opstellingen met verschillende afdekkingen en maak de 
geschikte instellingen in Coach. 

 Meet 30 minuten (maak in die tijd huiswerk) en herhaal de metingen 
voor de andere twee afdekkingen. 

 Sluit de kist met de gewenste afdekking af en meet m.b.v. de 
computer de temperatuur als functie van de tijd.  

 Breng een USB-stick mee om de metingen op te slaan; je kunt ze 
dan elders verwerken! 

 
Verslag 

 Maak een keurig verslag van deze proef, vergelijk de grafieken wat 
betreft steilheid en eindwaarde en trek passende conclusies. Gebruik 
hiervoor ►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox. 

 

Proef 3 Soortelijke warmte van een aquifer 

Inleiding 
In een aquifer zit een mengsel van zand en water. In dit practicum ga je de 
soortelijke warmte van zand bepalen. Omdat de soortelijke warmte van 
water bekend is (Binas) kun je de soortelijke warmte van het water-zand 
mengsel in een aquifer uitrekenen. 

Opdracht 
Welk gegeven heb je buiten de soortelijk warmte van zand en water nog 
meer nodig om de soortelijke warmte van het water-zand mengsel te 
bepalen? 
Probeer dit gegeven te achterhalen bijv. door op internet te zoeken. 
Vermeld dit ook in je verslag. 

Meetmethode 
Je hebt o.a. de beschikking over een hoeveelheid water, zand, een 
joulemeter (thermoskan) en een thermometer. 
Bedenk een meetplan om de soortelijke warmte van zand te bepalen als de 
soortelijke warmte van water en de warmtecapaciteit van de joulemeter 
bekend zijn. 
Tip: Qop = Qaf 
Laat dit meetplan zien aan je docent voordat je aan de meting begint. 

Verslag 
Maak een keurig verslag van deze proef. Gebruik hiervoor ►werkinstructie 
practicumverslag in de NLT Toolbox. 
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Bijlage 4 URL lijst 

 
URL1 Wikipedia, de vrije encyclopedie 

http://www.wikipedia.nl/ 
URL2 Google Earth 

http://earth.google.com/intl/nl/ 
>download Google Earth 

URL3 Universiteit Gent, vakgroep Toegepaste Fysica 
http://physics.rug.ac.be/fysica/applets/ZwarteStralers2/inde
x.htm 
Applet zwarte staler (2) 

URL4 Wikipedia, de vrije encyclopedie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biosfeer_2 
Biosfeer 2 

URL5 Bioplek, biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs 
http://www.bioplek.org 
>bovenbouw, >inhoud theorie animaties, >organismen 
planten, >blad fotosynthese 

URL6 Warmtepompen in de glastuinbouw 
http://www.warmtepompenindeglastuinbouw.nl/bodemkaart/
kaart.html 
Is de bodem onder uw bedrijf geschikt voor energieopslag? 

URL7 NUVideo 
http://www.nuvideo.nl/home/video/show/10389 

URL8 Centre for Microcomputer Applications (CMA) 
http://www.cma.science.uva.nl/support/webhelp/C6SH/Defa
ult.htm 
Webhelp Coach 6 
>gebruik de Internet Explorer browser om de webhelp te 
openen 

URL9 Productschap Tuinbouw 
http://www.tuinbouw.nl/website/ptcontent.nsf/vwAllOnID/D
873BF985F3A543EC12572C30027AC4C/$File/eom.zip 
>download eom.zip 

 

 
 


