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Door gewassen te telen in kassen kunnen we 
het gewas beschermen tegen ongewenste 
weersomstandigheden, zoals kou, neerslag en 
wind. Tegelijk kunnen we maximaal profiteren 
van de energie van de zon door een optimale 
combinatie van groei factoren in de kas te creëren.

Lokale weersomstandigheden hebben grote 
invloed op de klimaatcondities en het 
energieverbruik van de kas. Daarom is het 
belangrijk om bij de regeling van het kasklimaat 
rekening te houden met de weersomstandigheden, 
zoals buitentemperatuur, straling, wind snelheid, 
windrichting en neerslag. Bij voorkeur worden 
deze gebruikt in anticiperende regelingen. Door 
de verwarmingsregeling bij te sturen op basis  
van de instraling kan een stabieler groeiklimaat 
gerealiseerd worden. 

Deze anticiperende aanpak kan nog verder 
verbeterd worden door ook rekening te houden 
met de weersverwachting. Naar de lucht kijken 
geeft immers slechts een indicatie van welk 
weer het komende uur  verwacht wordt. Om uw 

Introductie

kasklimaat te kunnen optimaliseren moet u 
kunnen zien welk weer er op langere termijn 
verwacht wordt. Als teler zou u wellicht andere 
beslissingen hebben genomen als u van tevoren 
de precieze weersomstandigheden had gekend. 
Door de weersverwachting te integreren in 
uw dagelijkse teeltactiviteiten kunt u ten volle 
profiteren van de buitenomstandigheden. 
Deze whitepaper beschrijft de achtergronden en 
toepassingen van weersverwachtingen om de 
plantgroei te optimaliseren en tegelijk de energie-
efficiëntie te verhogen.

Weermast voor weermetingen, zoals temperatuur, straling en wind snelheid.
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Het belang van een nauwkeurige weersverwachting

Weersomstandigheden kunnen snel veranderen. 
Een van de effecten van klimaatverandering is dat 
deze weersveranderingen sneller en heftiger zijn 
dan voorheen. Hierdoor worden anticiperende 
regelingen gebaseerd op weer data steeds 
belangrijker in de tuinbouw.

De verdamping en groei van planten worden 
voornamelijk gedreven door zonnestraling. 
Verwachte stralingswaarden zijn van groot belang 
voor een juiste aansturing van watergift,schermen 
en assimilatiebelichting.
Temperatuurveranderingen hebben invloed op  

het energieverbruik van een kas. Zo moet 
bijvoorbeeld warmte van tevoren worden 
geproduceerd om een constante temperatuur 
in de kas te kunnen handhaven bij koudere 
buitenomstandigheden. Ook moeten aankomende 
hevige regenbuien van tevoren worden opgemerkt 
om de luchtramen op tijd te sluiten en zo te 
verhinderen dat er schade aan de kas ontstaat 
of dat er regen de kas binnenkomt. Hiermee 
kunnen schimmelziekten op het gewas worden 
voorkomen. Uiteindelijk willen we een zo hoog 
mogelijke productie van hoge kwaliteit realiseren, 
met zo min mogelijk gebruik van grondstoffen.

Hoe komt een nauwkeurige lokale weersverwachting tot stand?

1. Gebruik de beste prognosemodellen

Om een accurate weersverwachting te garanderen worden geavanceerde algoritmen toegepast. 
Dit kan worden bereikt in vijf stappen:

Toegang tot uitstekende wereldwijde- en regionale 
weersverwachtingsmodellen is essentieel voor 
elk meteorologisch bedrijf dat nauwkeurige 
weersverwachtingen wil maken. Door een mix van 

toonaangevende weermodellen toe te passen en 
de sterke punten van elk model te gebruiken kan 
een verwachting van superieure kwaliteit worden 
verkregen.

De weersverwachting is naadloos geïntegreerd in de regelingen van de iSii-procescomputer

2. Zorg voor toegang tot een dicht netwerk van professionele weerstations

Weermetingen zijn de ogen en oren van 
meteorologen en leveren hen bijna real-time 
informatie over het aankomende weer. Verder is 
informatie over lokale weersomstandigheden 
vereist om de zwakke plekken van atmosferische 
weermodellen te ontdekken. Deze lokale 

informatie wordt afgeleid van waarnemingen 
van weerstations van verschillende wereldwijde 
bronnen. Al deze binnenkomende waarnemingen 
worden gecontroleerd op kwaliteit en onjuiste 
metingen worden eruit gefilterd.
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3. Combineer de sterke punten van diverse modellen d.m.v. machine learning

4. Benut statistische verwerking en vakmanschap

Machine learning technieken (ook wel kunstmatige 
intelligentie genoemd) worden gebruikt om de 
sterke punten van elk model te bepalen en het 
gebruik ervan te optimaliseren. Tijdreeksen 
van historische weersomstandigheden worden 
vergeleken met de prognoses van modellen van 
de afgelopen maanden en jaren om te leren wat 
de consistentie is tussen de prognoses van de 
modellen en de werkelijkheid. Per locatie wordt 
iedere dag de optimale mix van prognosewaarden 
van verschillende modellen bepaald. Dit wordt 
gedaan door continu te leren van de meest 
recente weerspatronen en door rekening te 
houden met veranderingen in de weermodellen. 

Extra berekeningen worden toegevoegd 
om rekening te houden met de laatste 
weersomstandigheden. Deze bevatten de 
waargenomen metingen van het weerstation, 
maar ook de laatste satelliet- en radarmetingen 
als deze relevant zijn. Op deze manier 
worden aankomende weersomstandigheden 
meegenomen in de weersverwachting, wat 
cruciaal is bij snel veranderende en zeer onzekere 
weersomstandigheden, zoals ontwikkelende 
onweersbuien. Een team van professionele 
meteorologen past de prognoses waar nodig 
handmatig aan. Zij hebben de mogelijkheid om 
kleine, maar cruciale aanpassingen te maken en 
zo te zorgen voor de zeer nauwkeurige prognoses 
die nodig zijn voor besluitvormingsprocessen, 
waardoor telers het naderende weer een stap 
voor kunnen zijn.

Geavanceerde algoritmes kunnen de nauwkeurigheid van 
weersverwachtingen aanzienlijk verbeteren

5. Zorg voor continue verificatie

Hoewel het prognosesysteem al aanpassingen 
maakt op basis van de nieuwste correlaties tussen 
prognoses en waargenomen omstandigheden 
wordt de kwaliteit van de prognose ook 
afzonderlijk en objectief gemonitord. 
Onderzoekers en meteorologen ontvangen 
dagelijks prognoseverificaties, wat een continu 
verbeteringsproces waarborgt.

Dagelijkse prognoseverificatie waarborgt een continu verbeteringsproces

Meteorologen hebben altijd het laatste woord in de weersverwachting
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Met een gesloten energiescherm wordt meer warmte in de kas vastgehouden (links) dan met een open scherm (rechts), waardoor energie wordt bespaard op 
verwarming.

Praktijkvoorbeelden van anticiperende maatregelen op basis van de weersverwachting

1. Bespaar energie met een verbeterde regeling van een energiescherm

2. Bescherm uw gewas tegen uitstraling

Gesloten energieschermen kunnen het 
energiegebruik ‘s nachts met 50% verminderen. 
Met behulp van de verwachtingen over 
buitentemperatuur, windsnelheid en bewolking 
kan het energiescherm aan het einde van de 

dag op het juiste moment gesloten worden. Op 
deze manier is minder verwarming nodig. ’s 
Morgens kunnen de schermen eerder of later 
worden geopend, afhankelijk van de verwachte 
weersomstandigheden.

Naast energiebesparing kunnen energiescherm-
en voorkomen dat het gewas te veel warmte 
verliest door uitstraling naar het koudere 
kasdek. Bij voorkeur wordt hiervoor de mate van 
uitstraling buiten gemeten met een Pyrgeometer. 
Echter, als deze sensor niet geïnstalleerd is biedt 
de weersverwachting een alternatief door gebruik 
te maken van de verwachte bewolkingsgraad. 
De bewolkingsgraad bepaalt de hoeveelheid 
energieverlies door uitstraling, omdat dit 
afhankelijk is van het temperatuurverschil tussen 
het kasdek en de atmosfeer. Hoe meer wolken, hoe 
hoger de virtuele temperatuur van de atmosfeer 
en hoe lager het warmteverlies door uitstraling. 

Vooral bij een heldere hemel kan de uitstraling 
aanzienlijk zijn. Dit is een goede reden om het 
energie scherm later in de ochtend te openen 
of eerder in de middag te sluiten, afhankelijk 
van het stralingsniveau van de zon. Wanneer het 
bewolkt is wordt het scherm geopend en gesloten 
op basis van de normale stralingswaarde om 
maximale fotosynthese te bereiken. Onder een 
heldere hemel moet deze instralingswaarde 
echter worden verhoogd om te compenseren 
voor de hogere uitstraling. Hiermee kunnen de 
plantactiviteit en het transport van assimilaten 
en voedingsstoffen onder alle omstandigheden 
worden gegarandeerd.

Assimilaten worden geproduceerd tijdens het 
fotosyntheseproces. Dit proces wordt aangedreven 
door licht. De consumptie van deze assimilaten 
wordt voornamelijk bepaald door de gemiddelde 
etmaaltemperatuur. Op een zonnige dag, wanneer 
veel assimilaten worden geproduceerd, kan een 
hoge etmaaltemperatuur zorgen voor optimale 
groei. Op een bewolkte dag daarentegen moet de 
temperatuur verlaagd worden om een tekort aan 
assimilaten te voorkomen. Normaal gesproken 
passen telers de temperatuurstrategie aan op 
basis van de status van het gewas; wanneer dit “te 

vegetatief” of “te generatief” lijkt. Op deze manier 
wordt getracht om een gewas dat uit balans 
is geraakt achteraf te corrigeren. Het is echter 
effectiever gebleken om de plant elke dag in 
balans te houden op basis van de kennis over de 
weersverwachting. Dit kan met een geavanceerde 
anticiperende temperatuurstrategie, die gebaseerd 
is op de verwachte stralingssom. Met deze strategie 
kan een stabiele plantbalans worden gehandhaafd 
ondanks wisselende weersomstandigheden en 
worden groei en productie geoptimaliseerd.

3. Creëer een optimale balans tussen licht en temperatuur
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4. Verbeter de strategie voor de warmte productie en opslag

Het cumulatieve energieverbruik van een kas is 
direct afhankelijk van de buitenomstandigheden. 
Daarom zijn het gemiddelde stralingsniveau, 
de buitentemperatuur en de windsnelheid voor 
de komende 24 uur van cruciaal belang om de 
strategie voor de aansturing van de ketel, de WKK 
en de CO2 productie te bepalen.

Een anticiperende strategie voor de warmtebuffer, 
gebaseerd op de weersverwachting voor de 
komende 24 uur, bespaart niet alleen veel energie, 
maar garandeert ook de beschikbaarheid van 
voldoende warmte wanneer dit nodig is. Efficiënte 
warmteproductie en -opslag worden onder 
andere gekenmerkt door een soepele en stabiele 

ketelregeling zonder grote fluctuaties en zonder te 
grote hoeveelheden warmte in opslag te houden 
om zo onnodige verliezen te voorkomen. Door 
de verwachte gemiddelde buitentemperatuur 
te gebruiken in het warmteopslagschema kan 
de branderstand worden afgestemd op de 
gemiddelde warmtebehoefte voor de komende 
periode. Als bijvoorbeeld verwacht wordt dat de 
buitentemperatuur in de komende 24 uur daalt 
van 10 naar 0 graden kan de warmteopslag buffer 
alvast sneller gevuld worden met de ketel en/of de 
WKK. Zo kan de warmteproductie geoptimaliseerd 
worden en wordt tegelijk voldoende warmteopslag 
gegarandeerd.

5. Bespaar energie op assimilatiebelichting

Straling heeft direct invloed op de hoeveelheid 
assimilaten die planten kunnen produceren 
door middel van fotosynthese. Meestal wordt de 
algemene vuistregel gehanteerd dat 1% meer 
straling van buitenaf potentieel 1% meer productie 
oplevert. Wanneer de verwachte lichtniveaus 
buiten laag zijn kan assimilatiebelichting worden 
ingeschakeld of aan worden gehouden om 
ervoor te zorgen dat een voldoende productie 
wordt gerealiseerd. Assimilatiebelichting in de 
kas verhoogt de hoeveelheid PAR licht voor 

fotosynthese van het gewas. Afhankelijk van het 
seizoen en de weersomstandigheden varieert 
de verhouding tussen assimilatiebelichting en 
natuurlijk zonlicht. Met een weersverwachting 
kan de verwachte hoeveelheid PAR licht van de 
zon voor de komende 24 uur berekend worden. 
Deze berekening kan gebruikt worden om de inzet 
van de assimilatiebelichting te optimaliseren. Op 
deze manier wordt assimilatiebelichting alleen 
gebruikt wanneer nodig en kan energie bespaard 
worden.

7. Varieer de EC op warme dagen met hoge zonnestraling

6. Optimalisatie van de watergeefstrategie

Het EC niveau aanpassen op basis van 
de verwachte stralingssom helpt om de 
gewasverdamping onder alle omstandigheden 
voldoende te handhaven. Bij langdurige hoge 
zonnestraling kan de verdampingssnelheid van 
de plant de wateropnamecapaciteit overschrijden. 
Dit veroorzaakt stress en het sluiten van de 
huidmondjes. Het verlagen van de EC van het 
druppelwater kan de wateropname bevorderen 
en ondersteunt de plant bij het behouden van een 
hoge verdampingssnelheid. Helaas blijkt in de 
praktijk dat het watervolume in het irrigatiesysteem 

tussen de pomp en de gietkranen aanzienlijk is. 
Hierdoor duurt het meerdere druppelbeurten 
voordat de verlaagde EC daadwerkelijk de 
planten bereikt. Door gebruik te maken van de 
verwachte stralingsintensiteit als invloed kan de 
irrigatie EC worden aangepast naar een lagere 
waarde voordat de verdampingssnelheid het 
kritieke niveau bereikt. Op deze manier zorgt 
een anticiperende regeling van de EC voor een 
stabielere waterbalans van de planten, met als 
resultaat een gezond en veerkrachtiger gewas en 
geoptimaliseerde productie en kwaliteit.

De verdamping van planten wordt sterk bepaald 
door instraling. Om 1 cc water te verdampen heeft 
een plant 2,5 kJ energie nodig. Om deze reden 
berekenen veel telers hun watergift op basis van 
de stralingssom en geven tussen 2 en 3 cc water 
per Joule/cm2 straling. Aan het eind van de daglicht 
periode moet de watergift op tijd gestopt worden 
zodat het waterniveau in de wortelzone voldoende 

kan afnemen. Dit zorgt gedurende de nacht voor 
voldoende toevoer van zuurstof en daarmee voor 
gezondere wortelgroei. Het is daarom cruciaal om 
te anticiperen op de hoeveelheid instraling die 
nog verwacht wordt voor de rest van de dag. Hoe 
minder resterende stralingssom verwacht wordt, 
hoe eerder de watergift automatisch gestopt 
wordt.
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Het belang van neerslagradar data

Naast temperatuur, wind en straling kan neerslag 
ook een aanzienlijke invloed op het kasklimaat 
hebben. De meeste kassen hebben al een 
neerslagsensor die de luchtramen laat sluiten als 
regen wordt waargenomen. Echter, de luchtramen 
in een kas kunnen een looptijd hebben van 
volledig open naar volledig gesloten van 5 tot 

30 minuten. Wanneer de luchtramen volledig 
geopend zijn terwijl er een regenbui aankomt 
kan het gevaarlijk lang duren om de luchtramen 
te sluiten tot de gewenste positie. Daarom is het 
essentieel om zo vroeg mogelijk te reageren op 
(verwachte) neerslag.

Door gebruik te maken van radarbeelden kunnen luchtramen op tijd gesloten worden om te voorkomen dat neerslag de kas binnenkomt

Radarbeelden

Vooral voor de tuinbouw is verwachte neerslag 
een van de meest cruciale onderdelen van de 
weersverwachting, mits deze verwachtingen 
voldoende nauwkeurig zijn en gericht op de 
precieze locatie van de kas.

Hoe komt nauwkeurige neerslagradar data tot stand?

Deze nauwkeurige neerslagverwachtingen voor 
uw specifieke locatie komen tot stand middels de 
volgende stappen:

1. Gebruik gedetailleerde radarbeelden van de huidige neerslag

De enige manier om te zorgen voor de juiste 
begincondities voor iedere prognose is door 
toegang te hebben tot de meest gedetailleerde 
metingen. Voor neerslag zijn dit de radarbeelden 
die tegenwoordig vaak de neerslag intensiteit 

iedere 5 minuten meten met een ruimtelijke 
resolutie van 1 kilometer of minder. Hoge resolutie 
beelden worden ingekocht van veel landen om zo 
toegang tot de meest nauwkeurige bron te krijgen.

2. Pas kwaliteitscontrole toe op de begincondities

Het meten van de neerslagintensiteit middels 
radar scanning is erg gecompliceerd. Valse 
signalen kunnen veroorzaakt worden door 
weersomstandigheden (inversies) of constructies 
(zoals hoge gebouwen of windparken). Hoewel de 
leveranciers van radarbeelden al corrigerende 

filters toepassen om te voorkomen dat valse 
radar echo’s worden geregistreerd, blijken deze 
vaak onvoldoende te zijn. Daarom zijn extra filters 
nodig (in vaktermen: declutter-algoritmes) om 
valse echo’s verder te onderdrukken.
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4. Produceer tijdreeksen van neerslagintensiteiten voor een specifieke locatie

3. Bereken prognose beelden en neerslagtype

Wanneer de hierboven beschreven algoritmes de 
beste initiële- en meest waarschijnlijke prognose 
radarbeelden op een ruimtelijk raster hebben 
gevormd, is de laatste stap om dit te vertalen 
naar de relevante korte termijnverwachting voor 

de specifieke locatie. Door het gebruik van het 
beschikbare raster (meestal 1 x 1 kilometer) 
en interpolatietechnieken wordt de meest 
representatieve neerslagverwachting berekend.

Wanneer de optimale begincondities zijn bepaald 
worden aanvullende algoritmes toegepast. Het 
belangrijkste is het berekenen van de meest 
waarschijnlijke radarbeelden voor de komende 3 
uur. Deze beelden worden gemaakt met behulp van 
patroonherkenning van de radarbeelden samen 
met de sturende windprofielen op grote hoogte. 
Neerslag wordt namelijk doorgaans gestuurd 
door de wind snelheid en -richting op 1 tot 5 
kilometer hoogte, afhankelijk van het weertype. 
Hiervoor worden geautomatiseerde algoritmes 
toegepast, hoewel de deskundige meteorologen 
ook de sturende windprofielen kunnen aanpassen 
voor optimalisatiedoeleinden.

Niet alleen de prognosebeelden, maar ook de 
meest waarschijnlijke neerslagtypes voor zowel 
de huidige- als prognosebeelden worden bepaald. 
Door gebruik te maken van een combinatie van 
radarbeelden en waargenomen en verwachte 
weersomstandigheden op de grond en hoger in 
de atmosfeer wordt de waarschijnlijkheid bepaald 
van neerslagtypes, zoals sneeuw, natte sneeuw, 
ijzel en hagel, met als resultaat een neerslagtype 
profiel voor ieder tijdstip. Dit profiel wordt 
vervolgens gecombineerd met de radarbeelden 
om een neerslagtype radarbeeld te creëren voor 
ieder prognosetijdstip

1. Voorkom dat uw planten en personeel in de kas nat worden

Gegevens over de verwachte neerslag worden 
om de paar minuten opgehaald door de 
klimaatcomputer. Wanneer er neerslag wordt 
verwacht voor uw kaslocatie, is het mogelijk om 
de opening van de luchtramen 5 tot 30 minuten 

voor de verwachte regenval automatisch aan 
te passen tot een gewenste lagere stand. Dit 
voorkomt dat regen de kas binnenkomt en het 
gewas en personeel nat worden.

Praktijkvoorbeelden van anticiperende regelingen op basis van neerslagverwachtingen

2. Optimaliseer de ventilatie tijdens regenachtige dagen

De neerslaggegevens geven ook informatie over de 
hoeveelheid verwachte neerslag. Op deze manier 
kunt u als kweker de opening van de luchtramen 
op tijd verlagen al naar gelang een zware bui , of 
slechts lichte regenval wordt verwacht.
Tijdens hevige regenbuien moeten de luchtramen 
meer geknepen worden om te voorkomen dat het 
gewas nat wordt. Echter, bij motregen is het risico 
dat regen binnen komt klein en kan het beter zijn 
om de ramen verder open te houden voor een 
beter kasklimaat. 
De standaard regensensor maakt geen onder-

scheid tussen zware regen en motregen. 
Gegevens over lokale neerslag helpen om 
de ventilatieregeling aan te passen aan de 
verschillende soorten neerslag door informatie te 
geven over de regenintensiteit voor de komende 
30 minuten. Op deze manier kan de raampositie 
worden geregeld op basis van de regenintensiteit, 
waardoor de beste afweging gemaakt wordt 
tussen het beschermen van het gewas tegen 
nat worden en een te hoge kastemperatuur of 
luchtvochtigheid vanwege onvoldoende ventilatie.
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3. Minimaliseer het risico op schade aan de kasconstructie

Door de wereldwijde klimaatverandering 
gaan regenbuien vaker gepaard met hoge 
windsnelheden. Radargegevens kunnen helpen 
het risico op schade aan de kasconstructie te 

minimaliseren. Wanneer plotselinge regenbuien 
worden verwacht kunnen de luchtramen van 
tevoren worden geknepen tot een veilige opening.

Conclusie

Het telen van gewassen in een beschermde 
kasomgeving levert veel voordelen op.
Door het kasklimaat te optimaliseren met behulp 
van weerdata kunnen planten een hogere 
productie en kwaliteit realiseren tegen lagere 
kosten en risico’s.

• Door gebruik te maken van de verwachte 
instraling kan de streefwaarde voor 
temperatuur in de kas verhoogd of verlaagd 
worden om een goede balans tussen licht en 
temperatuur te handhaven.

• De buitentemperatuur en -vochtigheid bepalen 
in welke mate de kaslucht moet worden 
uitgewisseld met de buitenlucht om een 
gebalanceerd kasklimaat te realiseren.

• Door gebruik van weerdata kan voor 
warmteproductie en -opslag de meest 
rendabele strategie gekozen worden en kan 
bespaard worden op energiekosten.

• Door te anticiperen op de weersverwachting 
kan een beter kasklimaat gecreëerd worden 
met minder klimaatschokken.

• Energiebesparing kan gerealiseerd worden 
door weerdata te gebruiken voor de regeling 
van de assimilatiebelichting. Hierdoor wordt 
het beschikbare natuurlijke zonlicht maximaal 
benut.

• Dankzij informatie van de neerslagradar 
kan voorkomen worden dat regen de kas 
binnenkomt en het gewas nat wordt. Hierdoor 
is minder plagen- en ziektebestrijding nodig 
om de planten gezond te houden.

• Door te anticiperen op weersverwachtingen 
kunnen de risico’s op schade aan de 
kasconstructie en het gewas door wind en 
regen geminimaliseerd worden.
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Epiloog
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Al 30 jaar lang werken Hoogendoorn Growth 
Management en MeteoGroup samen bij de 
toepassing van weerdata in de glastuinbouw.

MeteoGroup, wereldwijd toonaangevend op het 
gebied van weersverwachtingen, combineert 
accurate wetenschap met geavanceerde 
technologie en lokale expertise over de hele 
wereld. MeteoGroup wordt vertrouwd door 
honderden overheidsinstanties, duizenden 
bedrijven en miljoenen consumenten.

Hoogendoorn creëert duurzame en gebruikers-
vriendelijke automatiseringsoplossingen voor 
elk type tuinbouwbedrijf wereldwijd. Groei, 
continuïteit en innovatie staan hierbij centraal.

De samenwerking tussen Hoogendoorn en 
MeteoGroup heeft twee softwaremodules 
opgeleverd om weerdata te integreren in de 
automatische regeling van het kasklimaat:
• Meteoscope bevat een digitale weersver-

wachting per uur voor de komende 7 dagen die 
toegepast kan worden op vrijwel alle setpoints 
in de klimaatregeling.

• Meteoradar bevat een digitale neerslag-
verwachting waarmee het onder andere 
mogelijk is om de luchtramen op tijd te 
sluiten ter voorkoming van gewasschade door 
inregenen.

Aanvullend onderzoek op het gebied van instraling- 
en bewolkingsprognoses heeft in de afgelopen 
jaren geresulteerd in een ongeëvenaarde precisie 
van weerdata, in het bijzonder op het vlak van 
verwachte instraling. Dit stelt kwekers in staat om 
automatisch hun klimaatregelingen aan te passen 
en daarmee de plantgroei te optimaliseren en 
tegelijk de energie-efficiëntie te verhogen.

Hoogendoorn is momenteel bezig om wereldwijd 
de klimaatcomputersystemen te upgraden zodat 
deze gebruik kunnen maken van de nieuwste 
weerdata van MeteoGroup, die nieuwe en 
verbeterde functionaliteit bieden.
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