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Waardevol! 
De periode van kans op nachtvorst zit er bijna 
weer op. De laatste bloei zit aan de kersen en 
blauwe bessen. Dit voorjaar hebben we met 
8 telers ruimschoots gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om te experimenteren met nacht-
vorstmaatregelen. Dit was het eerste jaar en er 
volgt nog een tweede jaar met experimenten en 
monitoring van de maatregelen. In twee Prak-
tijkbijeenkomsten hebben we de ervaringen van 
het eerste jaar met de sector gedeeld. Waarde-
vol! Bijeenkomsten zaten vol met tips van telers
en daar waren ook ideeën bij die we volgend sei-
zoen zeker gaan testen. Het doel van het zeker 
stellen van onze oogst zal nooit gehaald worden. 
Ik durf wél te beweren dat er nu al uitkomsten 
zijn waardoor we beter zijn geworden in het 
nemen van nachtvorstmaatregelen. 
En daar ging het om. Ik wens jullie 
allen een goed groeiseizoen.

Gerard Vrielink, hoofdaanvrager

Lucht mengen Fruitbedrijf Goense  
De Luchtmengings Installatie heeft het eerste 
jaar zijn werk gedaan. De ventilator heeft zijn 
werking bewezen. Warme lucht is naar beneden 
te brengen en kan de nachtvorst weghouden 
van het perceel. Het effect moet nog verbeterd 
worden en dan gaat het vooral over de capaciteit 
van de te verplaatsen lucht, de aansturing van 
de ventilatoren met de meetmast en de grootte 
van het te beïnvloeden areaal. Daar zijn ideeën 
voor aangedragen tijdens de presentatie van de 
metingen in de telersbijeenkomsten.   

Praktijknetwerk 
Nachtvorstbestrijding Kleinfruit

Praktijkavond 
Innoveren, samenwerken en ken-
nisdelen dat waren de sleutel-
woorden van Arie van der Spek 
directeur van Rabobank Assen-
Beilen na het bezoek aan Fruit-
teeltbedrijf Goense in Marwijks-
oord op woensdag 5 juni. Dat is 
nodig om tot succesvolle innova-
ties te komen. Hij vond dat Fruit-
teeltbedrijf Goense goed op weg is 
met de ontwikkeling van de Lucht-
mengings Installatie. Een groep 
telers bekeek daar het prototype 
van de Luchtmengings Installatie. 
Daar is dit voorjaar mee geëxpe-
rimenteerd. Het ziet er veelbelo-
vend uit maar er is nog het een 
en ander aan te verbeteren, is de 
mening van de telers. Willem Kiers 
van Mesken Constructiebouw en 
Mechanisatie discussieerde met 
de groep en nam de waardevolle 
suggesties tot zich. Hij gaat de ko-
mende maanden weer verder met 
het aanpassen van de machine. 
Ook in 2014 wordt de installatie 
weer beproefd bij nachtvorst. 
Rabobank Assen-Beilen levert een 
bijdrage van € 15.000,- aan het 
ontwikkelen en beproeven van de 
Luchtmengings Installatie.
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Vuurpotten
Van der Kolk

Beregenen op
kwekerij Noordenbos 

Inzet van vuurpotten is een tijdrovende bezig-
heid. Het voorlopig resultaat is een effect op de  
temperatuur met een verhogende werking van 
2 tot 3 graden. Dit is een combinatie van straling 
en warmte. Ook hier is volgens de metingen een 
combinatie met teeltmaatregelen gewenst voor 
een goed effect. Het vasthouden van warmte in 
de kersenboomgaard is nog een aandachtspunt. 
Eventueel kan dat verbeterd worden door de 
toestroom van koude lucht te voorkomen en 
opstijgende warme lucht weer terug te voeren 
naar de grond. 

De effecten van beregenen als nachtvorst 
maatregel zijn in een aantal nachten gemeten. 
Bij lichte nachtvorst bleek het voldoende om pre-
ventief de grond nat te maken, om zo het warm-
tetransport te verbeteren. In enkele nachten met 
sterkere vorst was nachtvorstberegening nodig. 
Dat bleek effectief: het ijs rond de bloemknop-
pen bleef ongeveer nul graden. De metingen 
lieten ook zien dat bepaalde teeltmaatregelen 
veel invloed hebben. Lang gras wordt veel kou-

der dan kort gras. En het bedekken van de grond 
met gronddoek of houtsnippers vermindert het 
warmtetransport en vergroot het nachtvorst-
risico. Een houtwal was volgens de metingen 
van weinig invloed. Uit een klein experiment 
met het afdekken van struiken met acryldoek 
bleek dat het doek nauwelijks effect heeft. Het 
komend seizoen worden de effecten van bere-
gening onder verschillende omstandigheden 
opnieuw onderzocht.

Lucht mengen op kwekerij 
Frederik Bunt in Slijk Ewijk
Ook Frederik Bunt heeft op 
zijn kwekerij dit voorjaar een 
experiment uitgevoerd met lucht 
menging. Hij mikt vooral op een 
grotere verplaatsing van lucht 
waardoor een groter gebied profijt 
heeft van de lucht menging. Hij 
gebruikt daarvoor een motor met 
groot vermogen maar geeft wel 
aan dat beperking van geluid een 
aandachtspunt is. Ook geeft hij 
aan dat op dat in het westen van 
het land de inversielaag over het 
algemeen lager ligt dan in het  
oosten en noorden. Zijn metin-
gen op zijn kwekerij geven op 
verschillende dagen een groter 
verschil aan in temperatuur in 
de verschillende luchtlagen in 
vergelijking met de meetgegevens 
van Fruitbedrijf Goense en Ernie 
van der Kolk. De luchtmengings 
Installaties van Frederik Bunt en 
Fruitbedrijf Goense zijn prototypes 
die nog vol in ontwikkeling zijn.

Praktijknetwerk 
Nachtvorstbestrijding Kleinfruit

Monitoring van nachtvorstmaatregelen
Het eerste seizoen meten aan de nachtvorst-
experimenten op de drie kwekerijen zit er 
op. Op diverse momenten zijn temperaturen, 
luchtvochtigheid en windsnelheid gemeten 
op verschillende hoogten en verschillende 
plaatsen. Agrometeorologisch specialist 
Erno Bouma voerde deze metingen uit met 
de telers. Samen met de telers maakt hij de 
analyse en zet nu de conclusies op een rij. De 
eerste conclusies zijn inmiddels getrokken. 
De resultaten worden gepubliceerd in het 
vakblad Fruitteelt.


