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Lucht mengen 
als maatregel
Kees Goense uit Marwijksoord heeft als deel
nemer in het Praktijknetwerk ervoor gekozen 
om een luchtmengingsinstallatie te ontwikke
len. Dat heeft hij opgepakt samen met Willem 
Kiers van Mesken constructie en machinebouw 
in Smilde. Het idee heeft hij ontleend aan de 
inzet van een helikopter in de fruitteelt in het 
buitenland. De werking van zijn ventilator op 
een uitschuifbare buis van 3 tot 9 meter is daar
mee vergelijkbaar. Warmere bovenlucht wordt 
gemengd met de koude lucht aan de grond. De 
lucht kan tot ongeveer 15 meter hoogte naar 
beneden worden gezogen. Hiermee verwacht hij 
de temperatuur met 4 tot 5 graden in zijn gewas 
te kunnen verhogen. De installatie bestrijkt een 
perceel blauwe bessen. De installatie is verrijd

baar zodat hij ook makkelijk op een ander per
ceel te plaatsen is. Een mast van 15 meter hoogte 
heeft als doel om met sensoren de luchttempe
ratuur en relatieve luchtvochtigheid op verschil
lende hoogtes te meten. Ook worden windsnel
heid en weersomstandigheden gemeten. 
Dit jaar gebruikt Kees om de installatie verder 
te ontwikkelen. In dat kader werden collega 
fruit telers uitgenodigd om op woensdag 17 april 
jl. een demonstratie van het apparaat bij te 
wonen. Die middag waren 25 telers aanwezig 
om te discussiëren over de werking. Dat leverde 
opmerkingen en tips op. De ontwikkeling van de 
luchtmengingsinstallatie is mogelijk gemaakt 
door een bijdrage uit het fonds van Rabobank 
AssenBeilen.
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Het Praktijknetwerk
De afgelopen twee jaren hebben 
mijn collega’s in Noord en Oost
Nederland aanzienlijke schade 
geleden door nachtvorst. Deze 
schade kan oplopen tot 70% van 
de opbrengst. Deze terugkerende 
schade bedreigt de ontwikkeling 
van onze bedrijven. Het verzeke
ren van het bedrijf tegen de nacht
vorstschade is niet de oplossing. 
De tarieven zijn hoog, de dekking 
beperkt en de schade blijft. 

In het praktijknetwerk zoek ik 
samen met zeven collega telers, 
LTO Noord en Fruitmasters naar 
passende maatregelen om nacht
vorstschade te beperken.

Vijf collega telers experimenteren 
met maatregelen, zoals luchtver
warming, beregening en lucht
menging. Ook verzamelen wij in 
samenwerking met Fruitmasters 
ervaringen bij collega telers en 
onderzoekers in het buitenland 
(o.a. Michigan en Duitsland). 
In deze nieuwsbrief vertellen drie 
telers over de opzet van hun expe
rimenten. In juni hoop ik u meer te 
kunnen vertellen over de resulta
ten van de nachtvorst bestrijding 
op onze kwekerijen. 

Gerard Vrielink, 
hoofdaanvrager
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Om te onthouden

Woensdag 5 juni om 19.00 uur worden 

de resultaten van de drie experimen

ten “Nachtvorstbestrijding kleinfruit” 

besproken op Fruitbedrijf Goense, 

Marwijksoord 21a, Marwijksoord. 

Noteer deze datum alvast in de agenda!
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Nachtvorst en 
beregenen
Edo Biewinga heeft op fruitteeltbedrijf Noor
derbos beregening aangelegd om nachtvorst 
te kunnen bestrijden. Edo doet mee met het 
experiment “beregenen”. De beregening is aan
gelegd in 10 hectare blauwe bessen. Een perceel 
van 1 hectare wordt niet beregend en dient als 
referentie.

De beregening is primair aangelegd met het oog 
op preventieve nachtvorstbestrijding: grond nat 
maken om de warmtecapaciteit te verhogen en 
het warmtetransport te verbeteren. Maar de 
sproeiers zijn zo aangelegd dat daarmee ook 
nachtvorstberegening kan worden uitgevoerd. 
Met de huidige voorzieningen voor watertoe
voer kan ongeveer de helft van het bedrijf tege
lijk worden beregend. Resultaat: 11 ha blauwe 
bessen, waarvan op 10 ha preventief beregenen 
mogelijk is en op 5 ha nachtvorstberegening.

Uit het oogpunt van nachtvorstbestrijding zou 
het ideaal zijn om de teeltbedden en de rijpaden 
kaal te houden. Maar voor het teeltsysteem van 
Noorderbos is dat niet mogelijk. Gras is nodig 
om de grond berijdbaar te houden. De bedden 
worden bedekt met houtsnippers en boom
schors, om onkruid tegen te gaan. Het vorstrisico 
is wel te beperken door het gras kort te houden 
en de nieuwe laag snippers pas laat in het voor
jaar aan te brengen. 

Bij Noorderbos wordt het volgende vergeleken:
● wel of niet preventief beregenen;
● wel of niet nachtvorstberegening;
● gras lang of kort;
● wel of geen nieuwe laag snippers aangebracht.

Doel van het experiment is om bij verschillende 
varianten vast te stellen hoe de temperatuur 
zich ontwikkelt en in hoeverre riskante tempe
ratuurniveaus worden bereikt. Om voldoende 
meetgegevens te verzamelen, moeten de me
tingen daarom plaatsvinden in de nachten met 
redelijk open hemel en tamelijk weinig wind, 
ook als er geen nachtvorstrisico is. 

De metingen bestaan uit:
● Temperatuurmetingen (droog en nat) van 

0 tot 2 m hoogte op verschillende percelen.
● Temperatuurmetingen in een doorsnede van 

houtsingel naar perceel naar houtsingel.
● Temperatuurmetingen met meetmast, om de 

globale temperatuurverdeling te leren kennen.
● Meteostation, dat permanent alle meteogege

vens meet en vastlegt.
● Foto’s met een warmtecamera in de verschil

lende varianten.
De meetgegevens worden verzameld en uitgewerkt. 
De metingen moeten het mogelijk maken om de 
nachtvorstbestrijding op dit bedrijf te vergelijken met 
die van andere deelnemers van het project.

Gebruik van vuurpotten
Ernie van der Kolk uit Dalfsen ge
bruikt vuurpotten als nachtvorst
bestrijding. Hij plaatst 200 tot 300 
vuurpotten op één hectare tussen 
de kersenbomen. Hij verwacht van 
de vuurpotten een effect van 2 tot 
3 graden reductie in temperatuur. 
De werking is vooral het in gang 
zetten van de luchtcirculatie. De 
warmte stijgt omhoog en brengt 
de circulatie op gang. De vuurpot
ten geven weinig energie af en de 
warmte stijgt direct omhoog. De 
rook van de vuurpotten heeft ook 
een matigend effect op de nacht
vorst. Ook hier zullen metingen 
met sensoren en een weersta
tion meer zicht moeten geven 
op het effect van de maatregel. 
Overigens wordt deze maatregel 
gecombineerd met andere mat
regelen: het kort houden van gras 
en het preventief beregenen van 
de grond. Voor Ernie een zinvolle 
investering. Tegenover de kosten 
van één vuurpot staat de eventu
ele schade aan de oogst van 10 kilo 
kersen per boom.
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