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Arenasessie ‘Beter schermen’

Behoeften en verbetermogelijkheden

Bas Knoll

www.tno.nl/glastuinbouw/



Schermtypen en -functies

Energiescherm  beperken energieverliezen

Schaduwscherm  beperken overmatige lichttoetreding en 

zonbelasting

Verduisteringsscherm  voorkomen lichtoverlast naar omgeving

Anti-condensscherm  druppelschade op gewas voorkomen

Alle schermtypen  rol bij sturing kasklimaat (T en RV)

Voordeel: 

Snel anticiperen op wisselende condities (grote dynamiek)

Nadeel:

Geen 100% oplossing  compromis instelbaarheid - eigenschappen
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Ontwikkelingen door de jaren

Toename verscheidenheid schermmaterialen / -eigenschappen 

(samengestelde weefsels)

Van enkel- naar meervoudige schermen

Ook buitenschermen (effectiever zon weren)

Vele verbeteringen in techniek:

Gelijkmatiger bewegen

Nauwkeuriger sluiten / beter afdichten

Minder lichtonderschepping (open toestand)

Etc.

…………………. Volgende stappen?
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Representatief verloop Energiegebruik
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Strategie vermindering energiegebruik

Transmissie overdag: Hoog-transparante 

schermen of isolerende (diffuse) dubbele 

beglazing met antireflectie-coating (U ≈ 

1,2 à 2,6 W/m².K bij LTA ≈ 89 à 93%)

Transmissie nacht: hoogwaardige 

schermen (U ≈ 0,6 W/m².K)

Verdamping: terugwinnen voelbare en 

latente warmte

Korte-termijn warmte- en koudeopslag 

(buffer voor enkele etmalen) of lange-

termijn (aquifer) bij belichte teelten

Laag-thermische verwarming/koeling
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Warmte-uitwisseling in een kas
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Specificaties bepalen

Droogbehoefte gewas  opnamecapaciteit drooglucht  invloed van 

scherm  transportstroom vochtige kaslucht

vochtbalans opstellen en oplossen

Warmtebehoefte gewas  schermstand / assimilatiebelichting  stook

Koudebehoefte gewas  schermstand / temperatuur ventilatielucht 

spuidebiet (raamstand) c.q. capaciteit additioneel koelsysteem

warmtebalans opstellen en oplossen

Bas Knoll

Beter schermen

16 april 2015

7



Raamluchting of additioneel droogsysteem? Gebruik dag/nacht?

Bas Knoll

Beter schermen

Additioneel droogsysteem raamluchting

stookgrens

Dag = hoge

capaciteit

Nacht = lage capaciteit
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Gewenste instelbaarheid schileigenschappen
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Invloed schermen op warmte- en vochtstromen

Stralingsuitwisseling (emissie / reflectie - langgolvig):

Emissiecoëfficiënten binnen-/buitenzijde (oppervlakte-eigenschappen)

Temperaturen van naar elkaar stralende vlakken

Zichtfactoren

Invloed van vuil en condens (en gassamenstelling lucht)

Doorlaateigenschappen (transmissie):

Groeilicht (PAR) of zichtbaar licht (verduistering)

Zonnewarmte (alle kortgolvige straling)

Luchtlek (ventilatie met warmte- en vochtstroom)

Spouwgrootte tussen schermen / scherm en dek  interne luchtstromen

Waterdampdiffusie (latente warmtestroom)
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Klimaatongelijkheid over de 
lengte en breedte van de kas
(resultaten monitoring)
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Identificatie invloedsfactoren 
analyse monitoring

Belangrijkste correlaties:

Voor inhomogeniteit:

Schermgebruik

Verwarmen (DTkas - buiten)

Wind / raamgebruik

Zon

Voor binnentemperatuur:

Buitentemperatuur

Zon

Wind

Vochtigheid

Bas Knoll

Beter schermen

Voor vochtigheid binnen:

• Binnentemperatuur

• Verwarmen / buitenconditie

• Zon

• Wind / raamgebruik

• Schermen
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Schermen en klimaatongelijkheid

Bevindingen monitoring:

Minder klimaatverschillen in de nacht (bij schermen dicht) dan overdag

Grote tijdelijke klimaatverstoring bij openen scherm (kier trekken)

Uittredende koude van boven scherm is motor voor klimaatongelijkheid 

samenhang met:

Isolatie scherm

Luchtlek scherm 

Raamkieren/wind

Overdruk mechanische

ventilatie

Stromingsobstakels
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Natuurlijke voorkeursstromen
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Grootte DT over schermen en afschot 

 zichzelf versterkende thermiek 

(hevel door koude ‘luchtbel’)

Niet-dominante verwarming (lage 

temperatuur) remt stroming niet

Vrije stromingsruimte / gewasweerstand
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Verbeteren traditioneel regime van vochtbeheersing

Traditioneel: 

1. Condensatie aan het dek en 

het scherm

2. Kier trekken in het scherm 

(uitwisselen)

3. Raamkieren er bij (ventilatie)

4. Groeibuis aan tussen gewas 

(bij-warmen)

5. Horizontale mengventilatoren 

aan (vereffenen)

6. Krijten in zomer / 

schaduwschermen dicht 

(verdamping inperken)

Verbeterd:

1. Schermtypen met verbeterde 

vochtdoorlaat (beter uitwisselen)

2. Condensatie aan dek en scherm

3. Raamkieren bij dicht scherm 

(gezoneerde ventilatie)

4. Verticale mengventilatoren aan 

(gericht vereffenen)

5. Bovenverwarming aan (bij-warmen

zonder stimuleren verdamping)

6. Kier trekken in het scherm (versterkt 

uitwisselen)  uitstel 

transmissieverlies en uitstraling
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Keuzemoment ontwikkelrichting

Scenario 1: Ontvochtiging via de 

schermen

Pragmatisch systeem, benut natuurlijke 

capaciteit door condensatie

Benut koude boven scherm voor 

verticale luchtindringing gewas

Ontvochtigingscapaciteit beperkt en 

niet parallel aan behoefte  eerder 

aanvullend luchten dus CO2-verlies

Beperkte besparingspotentie:

Verbetering ventilatie-efficiëntie 

Verlies condensatiewarmte

Minder schermoptimalisatie mogelijk

Scenario 2: Ontvochtiging buiten de 

schermen om

Complexere systemen, deels nog in 

ontwikkeling

Niet bij alle gewassen eenvoudig 

inpasbaar

Ontvochtigingscapaciteit aanpasbaar 

aan behoefte  later aanvullend luchten 

dus meer CO2

Hoge besparingspotentie:

Droogte inbrengen op vochtigste plekken

Voelbare en latente warmte terugwinnen

Maximale schermoptimalisatie mogelijk
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Gewenste doorontwikkeling schermen bij scenario’s

Scenario 1: Ontvochtiging via de 

schermen

Schermen met lage weerstand tegen 

vocht maar grote luchtweerstand

Verbeteren luchtdichting

Beter gedoseerde luchtuitwisseling bij 

openen:

Meer geleidelijk

Openingen verspreid over hele 

schermoppervlak

Scenario 2: Ontvochtiging buiten de 

schermen om

Schermen met hoge vocht- en 

luchtweerstand

Verbeteren luchtdichting

Drastisch verhogen U-waarde 

(meervoudige schermen):

Materiaalkeuze en afwerking

Fixatie onderlinge schermafstanden

Opvouw- en oprolmogelijkheden met 

geringe slijtage

Opbergen schermpakket zonder 

lichtonderschepping
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Integraal ontwerpen van klimaatsystemen
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Ontwikkeling van beter isolerende schermen TNO/WUR

Aspect

Ventilatie/
vochtafvoer

Straling

Warmteweerstand

Mechaniek

Textuur

Bewegingsrichting

Open structuur Kieren Schakelen Geforceerd

BasismateriaalCoatingMultilayer

Multilayer Spouw Dikte Vacht

Vouwen Rollen Hangen Ritsen

Weefsel/breisel Dicht Nonwoven Foam

Geen

19
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Schermen met dunne 

film zonnecellen (optie 

schaduwminnende teelt)

Schaalbaar

Flexibele vervormbare producten

Esthetisch

Semi-Transparant

Goede opbrengst 

(geringe energieabsorptie)

Gunstig milieuprofiel

Weinig materiaal nodig
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Rol van TNO
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TNO neemt deel in Solliance

Solliance ontwikkelt dunne film zonnecellen

Ondersteuning via projecten (OPV2B en LIBG)

Innovatiecentrum Bouw (ICB TNO) past

ontwikkelde kennis toe in bouw en glastuinbouw:

PvE’s opstellen

Producten ontwerpen

Field lab proeven

Praktijkevaluaties
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Conclusies

Herbezinning op schermen en vocht (droogfunctie loskoppelen?)

Rol van schermen bij klimaatongelijkheid terugdringen

Ontwikkeling hoog-efficiënte schermen:

Dag- en nachtfunctie onderscheiden

Varianten voor belicht/onbelicht en schaduwteelt / volle zon

Functieverbreding schermen (zonne-energie oogsten)

Behoefte aan integrale ontwerphulpmiddelen:

Onderlinge afstemming teelteisen, kasschil en klimaatsystemen

Vertaling naar andere buitenklimaten (export)
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