
De nachtvorstperiode ligt al weer enige tijd 
achter ons. Zoals aangekondigd hebben we de 
proefopzet voor het groeiseizoen 2014 aange-
past aan onze bevindingen in 2013. Grillig als 
het weer is hebben we het afgelopen voorjaar 
(gelukkig) weinig nachtvorst gehad. Dat beperkt 
natuurlijk wel de hoeveelheid meetnachten en 
daarmee de  te analyseren gegevens. 

In deze nieuwsbrief meer info over de proeven 
van dit seizoen en een voorzichtige doorkijk naar 
de analyse. Zodra het onderzoek helemaal is 
afgerond zullen we de uitkomsten met u delen 
in een volgende nieuwsbrief. Ik wens jullie een 
goede  oogst.

Gerard Vrielink, hoofdaanvrager

Bij het bepalen van de uit te zetten proeven voor 
dit seizoen was seizoen 2013 ons vertrekpunt. In 
dat seizoen hebben we de effecten van lucht-
menging, vuurpotten en beregening met elkaar 
vergeleken. Luchtmenging is technisch nog niet 
uitontwikkeld maar heeft grote potentie omdat 
het gewas gevrijwaard blijft van overbodige 
watergift met alle daar aan verbonden nadelen. 
De vuurpotten geven meer effect dan calorisch 
verklaarbaar maar deze zijn alleen geschikt voor 
kleinschalige teelten. Beregening is en blijft de 
referentie. Voor dit seizoen was de keuze daarom 
voor vergelijking van twee varianten lucht-
menging en beregening. Maar wel met meer 
meetpunten en andere loggers.

Er zijn 32 EL-USB-2+  sensoren gebruikt die met 
een ingestelde frequentie de luchttemperatuur 
en relatieve luchtvochtigheid gemeten hebben. 
De EL-USB-2+ is een ‘stand alone’ datalogger, die 
via een PC programmeert . Via de ingebouwde 
batterij meet de EL-USB-2+ maximaal 16.382 
keer de temperatuur en de vochtigheid. Deze 
gegevens worden opgeslagen in het interne 
geheugen.
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Resultaten 
en vervolg
Dit seizoen kende eigenlijk maar 
twee goede meetmomenten met 
nachtvorst. Die nachten heb-
ben echter wel veel informatie 
opgeleverd alhoewel er per nacht 
veel verschil zat in het verloop 
van de nachtvorst. De komende 
tijd worden de gegevens verder 
geanalyseerd. Op grond van een 
bespreking met de deelnemende 
kwekers is de verwachting dat 
luchtmenging voor het gewas een 
betere methode is. Deze me-
thode heeft  echter  een beperkte 
invloed qua temperatuurbereik en 
oppervlakte per ventilator. De ef-
fectiviteit van beregening is verder 
aangetoond en met de testresul-
taten beter onderbouwd. Mogelijk 
is de werkwijze bij beregenen nog 
verder te verfijnen om de nadelen 
te minimaliseren.
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Fruitbedrijf Goense

Op het bedrijf van Edo Biewinga en Maria Bui-
tenkamp wordt op 11 ha blauwe bessen geteeld. 
Er is de afgelopen jaren een beregeningslei-
ding aangelegd die vrijwel het gehele bedrijf 
bestrijkt. De rijen zijn ongeveer Noord-Zuid 
geplant. Er is gekozen om op twee locaties te 
gaan meten, te weten: 
1. Een niet te beregenen perceel (Perceel H)
2. Een te beregenen perceel (Perceel F)
Hiertoe zijn in beide percelen masten geplaatst. 
In beide masten zijn op dezelfde hoogten (0.5, 
1, 2, 4, 7, 12 meter boven de grond) sensoren 

bevestigd, die elke vijf minuten, de temperatuur 
en luchtvochtigheid gemeten  hebben.

Gedurende de gehele periode zijn de meteo-
rologische omstandigheden gemeten met een 
automatisch weerstation (Rainwise Inc, Maine, 
USA) in het bessenperceel, tussen de struiken; de 
gegevens van temperatuur (100 cm), Relatieve 
Luchtvochtigheid (100 cm), neerslag, windsnel-
heid (100 cm), windrichting (100 cm), globale 
straling, en bladnat gemeten. Deze zijn als 
referentie gebruikt.

Op het bedrijf van Kees Goense in Marwijksoord 
wordt op 2.3 ha zwarte bessen en op 0.3 ha 
blauwe bessen geteeld. De afgelopen jaren zijn 
met enige regelmaat problemen geweest met 
nachtvorstschade in de beide bessensoorten. 
Dit seizoen heeft Kees een nieuwe krachtigere 
ventilator laten ontwikkelen met een continu 
draaiende kop. Deze ventilator draait op volle 
snelheid ongeveer 500 rpm. De ventilator zorgt 
er enerzijds  voor dat warmere lucht in de inver-
sielaag naar beneden getransporteerd wordt en 
zich mengt met de koude lucht, anderzijds zorgt 
het voor turbulentie waardoor koude lucht bij de 
grond makkelijker kan worden afgevoerd.

In overleg met Kees is gekozen voor een aantal 
metingen in de zwarte Bessen:

• Meting van temperatuur en relatieve lucht-
vochtigheid op verschillende hoogten in het 
gewas;

• Meting van temperatuur en relatieve lucht-
vochtigheid in de top van de ventilator;

• Meting van temperatuur en relatieve lucht-
vochtigheid op verschillende afstanden van 
de ventilator in de horizontaal;

• Meting van temperatuur en relatieve lucht-
vochtigheid op verschillende hoogten in een 
mast buiten het bereik van de ventilator. 

Als referentie werd een Dacom-weerstation op 
het proefbedrijf Rolde gebruikt, dit weerstation 
staat globaal op 2 kilometer afstand. Er zitten 
geen bosschages of iets dergelijks tussen;  
het station kan dus goed als referentie  
worden gebruikt.

Resultaten 
en vervolg 

Na het  uitwerken en opleveren 
van de gegevens in een einddocu-
ment moet het praktijknetwerk 
nog een besluit nemen over het 
vervolg. Het gevoel is dat we  nog 
lang niet uitgeleerd zijn op dit 
onderwerp. Daarbij komt dat het 
klimaat grilliger lijkt te worden 
en onze bedrijfsvoering geen 
misoogst of schade meer kan 
opvangen. Kwekers zullen zich dus 
blijvend moeten inspannen om 
risico’s in beeld te krijgen, in kaart 
te brengen én te minimaliseren.
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