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Inleiding
Nederland telt ongeveer 10.000 hectare kas-

STUDIELAST

sen. Bijna 5.000 hectare komt voor rekening

Deze module omvat 80 SBU (studie belasting

van groenten, met tomaat, paprika en kom-

uren).

kommer als belangrijkste exponenten. Driekwart van de productie gaat de grens over. Bij

LEESWIJZER

bloemen zijn respectievelijk chrysanten, rozen

Deze kenniskiem module bestaat uit 5

en orchideeën de belangrijkste producten.

hoofdstukken en gaat over regels waar je als
ondernemer mee te maken krijgt (hoofdstuk

Kwaliteit en innovatie zijn de drijvende

1) en de technische aspecten van het onder-

krachten achter de Nederlandse kassenbouw.

houden (hoofdstuk 5), bouwen of verbouwen

Wereldwijd is een groot deel van alle glazen

van een kas (hoofdstukken 3 en 4) en de

kassen van Nederlandse oorsprong. Door een

verschillende typen kassen (hoofdstuk 2). Zo

voortdurend samenspel tussen de kassen-

ben je een betere gesprekspartner als het

bouw- en installatiebedrijven en hun klanten,

gaat over de kwaliteit van de kas, het beheer,

is de stand van de techniek van de Neder-

bij een overname van een kas of bij een kas

landse tuinbouw op het huidige hoge niveau

in aanbouw. Bovendien heb je meer inzicht in

gekomen. De moderne Nederlandse tuin-

het bouwproces.

bouwkassen vormen de perfecte basis voor
een gezonde, rendabele bedrijfsvoering.

Een kasconstructie die niet voldoet aan het
gestelde gebruiksniveau zal de teler veel

KENNISDOMEIN

problemen opleveren; immers, als het klimaat

De module Kassenbouw en omgeving sluit

niet goed te regelen is, zal de vitaliteit van

aan bij kerntaak uit het basisdeel B1-K1:

de planten afnemen met gevolgen voor de

‘Zorgdragen voor het agrobusinessproduct’

kwaliteit, het productievolume en het ener-

en werkproces B1-K1-W3: ‘Draagt zorg voor

gieverbruik. Maar de constructie moet ook

bedrijfsgebouwen en terreinen’ uit het Kwali-

voldoende bestendig zijn tegen het risico van

ficatiedossier mbo, Agro productie, handel en

onder meer stormen en brand (hoofdstuk 5).

technologie, Crebonr. 23221 (2017).

Bovendien leer je hoe je als tuinder je bedrijf
kunt inpassen in het agrarisch landschap

Deze module sluit tevens aan bij de kern-

(hoofdstuk 1).

taak uit het profieldeel P9-K2 ‘Optimaliseren
bedrijfsactiviteiten’ en werkproces P9-K2-W3:

UITGAVE

‘Verbetert processen/productie’.

De module is zowel digitaal als op (duurzaam
geproduceerd) papier beschikbaar.

NIVEAU
De totale lesstof is geschikt voor niveau 4

Wij wensen je veel leerplezier en succes bij

leerlingen van het Middelbaar Beroeps On-

het bestuderen van de inhoud van deze mo-

derwijs. De hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn ook

dule.

geschikt voor niveau 3 leerlingen.
Het Ontwikkelcentrum.
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Leerdoelen
Aan het eind van dit hoofdstuk:
• Kun je uitleggen hoe je de kwaliteit van een kas zoveel mogelijk kunt waarborgen.
• Weet je waar je mee te maken krijgt als je een kas gaat overnemen of gaat bouwen.
• Ken je de uitgangspunten die worden gehanteerd bij het ontwerp van (energie-efficiënte) milieubewuste tuinbouwkassen.
• Weet je wat de bouwtechnische voorschriften voor kassen zijn.
• Kun je uitleggen hoe een kas wordt ingericht.
• Heb je geleerd hoe je milieubelasting kunt voorkomen.
• Weet je hoe tuinders hun bedrijf kunnen inpassen in het agrarisch landschap.
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Hoofdstuk 1

Kaskwaliteit en regelingen

1.1

ORIËNTATIE

Om tropische en subtropische planten te laten groeien en ervoor te zorgen dat ze ook een
goede productie halen, moeten we de groeiomstandigheden zo goed mogelijk regelen. Om te
beginnen heb je een ruimte, meestal een kas, nodig om de planten te beschermen tegen het
Nederlandse klimaat.
Een kas bouw je niet zomaar; je hebt om te beginnen een beschrijving nodig van wat je precies
wilt bereiken. Zo kan de kassenbouwer een juist ontwerp maken. Bij de bouw van een kas dien
je ook te voldoen aan wetgeving. In Nederland is dat het bouwbesluit dat vervolgens verwijst
naar de Nederlandse Norm voor kassen. Deze norm is weer een afgeleide van de Europese
norm. Leveranciers kunnen gecertificeerd zijn én er is een Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw. Dit maakt het voor de ondernemer die wil gaan bouwen of overnemen best
gecompliceerd.
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Kaskwaliteit en regelingen

1.2

NORMEN EN CERTIFICERING
VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER
Bij het definitief maken van de plannen, dus in het stadium van prijsvergelijking voor het bouwen van de kas, het aanvragen van vergunningen en
subsidies, maar ook tijdens de uitvoering, kunnen onafhankelijke adviesbureaus zorgen voor de bouwbegeleiding. De opdrachtgever voor de bouw van
een kas blijft de eindverantwoordelijkheid dragen. Hij is ook degene die met
de eventuele tekortkomingen en de gevolgen daarvan blijft zitten. Tekortkomingen, die vaak door iets meer oplettendheid voorkomen hadden kunnen
worden, kunnen leiden tot hogere kosten voor het bouwproject, risico of zelfs

Calamiteiten

tot calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand als gevolg van de montage van
brandbaar schermdoek.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden van de mensen die de kas bouwen. Dit is een belangrijk aspect dat
in het hele proces van bouw, gebruik of overname aan de orde blijft.

Afb. 1.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden.
© Ammerlaan

DE NEN 3859 2012
Een belangrijke pijler voor de kwaliteit van de Nederlandse kassen is de
NEN 3859 2012

Nederlandse norm voor tuinbouwkassen: NEN 3859 2012. Deze kassenbouwnorm is ontwikkeld door de sector zelf met een belangrijke ondersteuning door kennisinstituten zoals TNO Delft, Wageningen Universiteit en
andere organisaties zoals verzekeraars.
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Kaskwaliteit en regelingen

DE EUROPESE NORM VOOR KASSENBOUW
Begin deze eeuw is er in Europees
verband een Europese norm voor
kassenbouw geïntroduceerd. Het
grote voordeel van een Europese
norm is dat alle lidstaten de berekening op een uniforme wijze uitvoeren. Zo worden er overal dezelfde
eisen gesteld. Gelijke normen dragen
zorg voor een uniformiteit en gelijke
kansen van slagen. Deze norm beschrijft onder meer de belasting op

Afb. 1.4 Sneeuwkansen zijn in Noorwegen of
Oostenrijk groter dan in Nederland.

en in kassen, de voorschriften
voor toegepaste materialen en de ontwerplevensduur. Per land of lidstaat
gelden er specifieke milieubelastingen, zoals bijvoorbeeld die van sneeuwdruk of windbelastingen.

FOLIEKASSEN
Naast de glazen kassen is de foliekas in opkomst. De foliekas vormt voor
minder geavanceerde teelten een redelijk alternatief voor de duurdere glazen
kas. Soms dient een foliekas slechts als bescherming tegen regen en hagel en
Afb. 1.5 Wereldwijd is ongeveer 95% van alle kassen een
folie- of schermdoekkas.

tegen lichte vorst in de wintermaanden. Dit neemt niet weg dat ook een foliekas aan minimale kwaliteitseisen moet voldoen. Wereldwijd is naar schatting
95% van alle kassen een folie- of schermdoek kas.

KWALITEITSCERTIFICAAT VOOR LEVERANCIERS
Om afspraken op het gebied van kassenbouw in gang te zetten, heeft de
AVAG ( de brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en instalKwaliteitscertificaat

latiesector) de stichting Hortivation opgericht. Daarnaast is het kwaliteitscertificaat HortiQ ontwikkeld. Leveranciers verkrijgen dit certificaat door
te voldoen aan objectief opgestelde kwaliteitscriteria voor kasconstructies,
verwarmingsinstallaties en water- en voedingsystemen (ISSO 86, 87 en 88).

HORTIQ
Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem
voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de
glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde
producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de
leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.
Periodiek worden de toeleverende bedrijven getoetst of zij nog voldoen aan
de gestelde eisen om hun certificaat te mogen behouden.
Afb. 1.6 Het Hortiq certificaat.
©©Hortiq
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Kaskwaliteit en regelingen

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet aan de normen die
kassenbouwers, installateurs, kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbaar.

WIST JE DAT ?
NATUURLIJKE LUCHTBEWEGINGEN
In een kas wil je een goed klimaat voor het gewas creëren zoals een
optimaal ventilatie systeem. Daarbij wordt een onderscheidt gemaakt
tussen natuurlijke en kunstmatige ventilatie. Natuurlijke luchtbewegingen in een kas zijn behoorlijk sterk en het is moeilijk deze op kunstmatige wijze te beïnvloeden.
De natuurlijke krachten zijn 10 tot 100 maal groter dan die van kunstmatige middelen.
Vooral hoog horizontaal opgestelde ventilatoren hebben weinig effect.
De ondernemer moet dus de juiste keuzes maken.

Afb. 1.7 Natuurlijke ventilatie is veel sterker dan de capaciteit van ventilatoren.
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Kaskwaliteit en regelingen

TOETSING MET CASTA/KASSENBOUW
Tegenwoordig kunnen kassenbouwers, toeleveringsbedrijven, adviseurs en verzekeraars, met behulp
CASTA/Kassenbouw

van het computerprogramma CASTA/
Kassenbouw, zelf controleren of de
materialen en de constructie aan de
NEN 3859 2012 voldoen. Dit computerprogramma is geschikt voor het
ontwerpen en toetsen van kassen
en kasonderdelen volgens de norm
NEN 3859 2012. De gehele kas kan
volgens deze Nederlandse kassennorm en andere (inter-)nationale
bouwnormen uitgerekend worden
voor diverse kasmodellen.

Afb. 1.8 De sterkte van een kas wordt met CASTA/
Kassenbouw volgens de bouwnorm uitgerekend.

ENERGIE GEÏNTEGREERD ONTWERPEN
Energie geïntegreerd

De basis voor Energie geïntegreerd ontwerpen is een rekenmethode die is

ontwerpen

ontwikkeld voor kassenbouwers en ontwerpers. Deze methode kan worden
gebruikt om energiebesparing van kassen te berekenen. De ondernemer kan

Offerte

deze berekeningen opvragen bij de offerte, een prijsopgave, van de nieuw te
bouwen kas. Op basis van deze berekening kan een ondernemer een onderbouwde keuze maken tussen de verschillende energiezuinige opties (kastype,
materialen, schermdoek, etc.). Deze informatie kan worden gebruikt om de
energie-efficiëntie van verschillende typen kassen te vergelijken. Het is ook

Groen Label Kas

mogelijk de Groen Label Kas (GLK)-punten voor lichtdoorlaat en isolatiewaarden te berekenen. De Groen Label Kas wordt in de volgende paragraaf
besproken.

GROEN LABEL KAS
Een Groen Label Kas (GLK) is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen
Milieubelasting

van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas
draagt bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge
milieueisen.
Het hoofddoel van deze regeling is het stimuleren van het verminderen van

Broeikasgas emissie

broeikasgas emissie en duurzaam ondernemen door middel van een renteen belastingvoordeel voor de onderneming.
Daarnaast levert de teler met het voldoen aan de groenlabeleisen een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de energiedoelstellingen.
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GLK GROENCERTIFICAAT EN -FINANCIERING
Om voor een Groen Label Kas Groencertificaat en voor Groenfinanciering in
aanmerking te komen, moeten vaste procedures worden doorlopen.
Gedetailleerde informatie en lijsten met certificatie-instellingen en banken
SMK

met een groenfonds zijn aan te vragen bij SMK.

SMK
Basiseisen Groen Label Kas
Maatlat Groen Label Kas

In de Maatlat Groen Label Kas zijn de eisen omschreven waaraan een Groen
Label Kas moet voldoen. Er moet aan een aantal basiseisen worden voldaan
en door middel van bepaalde keuzemaatregelen, moet een minimaal aantal
punten gehaald worden. Het betreft vooral maatregelen op het gebied van
klimaat, uitstoot CO2, energie, gewasbescherming, waterkwaliteit en -kwantiteit en lichthinder.

Afb. 1.9 De Groen Label Kas
is gericht op het verminderen
van broeikasgas emissie.

De maatlat wordt periodiek aangepast. Daardoor kan steeds worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen die de milieubelasting verminderen.

Afb. 1.10 Een energiezuinige klimaatinstallatie met luchtslurven.
© KAE
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VRAGEN
1.

Geef aan welke stellingen juist of onjuist zijn.

--

De opdrachtgever voor de bouw van een kas blijft
de eindverantwoordelijkheid dragen.

--

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Juist

Onjuist

Energie geïntegreerd ontwerpen is een methode
die kan worden gebruikt om energiebesparing van
kassen te berekenen.

--

CASTA/Kassenbouw is de naam van een computerprogramma voor het ontwerpen en toetsen
van kassen en kasonderdelen.

--

Foliekassen hoeven niet aan kwaliteitseisen te
voldoen.

2.

Voor welke teelten is de foliekas een redelijk alternatief voor
de duurdere glazen kas? Er kunnen meerdere antwoorden goed
zijn.

A.

Voor minder geavanceerde teelten.

B.

Om teelten enkel te beschermen tegen regen en hagel en tegen lichte
vorst.

C.

Voor teelten van producten in subtropische en tropische gebieden.

D.

Voor snijbloementeelt.

E.

Voor stookteelten.

3.

Wat is het doel van het energie geïntegreerd ontwerpen van
tuinbouwkassen?

4.

Wat is het doel van de Groen Label Kas-regeling? Er kunnen
meerdere antwoorden goed zijn.

A.

Stimuleren van het verminderen van broeikasgas emissie.

B.

Stimulering voor uitsluitend biologisch telen in kassen.

C.

Duurzaam ondernemen door middel van een rente- en belastingvoordeel voor de onderneming.

D.

1.3

Bijdrage aan het realiseren van de energiedoelstellingen.

ENERGIEZUINIG TELEN EN DUURZAME ENERGIE
DUURZAME OPLOSSINGEN
Het verbruik van fossiele brandstoffen moet ook in de glastuinbouw worden
teruggedrongen. Het GLK systeem stimuleert deze ontwikkeling. Gezien de
technologische mogelijkheden heeft de installatie in de kas (verwarming,

Aardwarmte

klimaat computer, watermanagement, energie, CO2-gebruik, aardwarmte en
automatisering) een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
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