
Goede middag,

Ik ben Feije de Zwart en mij is gevraagd om vanmiddag te vertellen over de 

schermeigenschappen. Welke eigenschappen kunnen worden gemeten, hoe worden die 

gemeten en wat betekenen deze voor de tuinbouwpraktijk.
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Bij schermen spelen de bovenstaande eigenschappen een rol.

PAR is het zichtbare deel van het zonlicht en NIR is het onzichtbare zonlicht, waarin 45% 

van de stralingsenergie van de zon zit.

NIR staat voor Nabij InfraRood en heft een veel kortere golflengte dan het Thermisch 

Infrarood, wat ook wel FIR, maar meestal gewoon infrarood wordt genoemd.

Omdat het veel langolviger straling is zijn de eigenschappen in voor Infrarood straling in 

de regel heel anders dan die voor PAR en NIR straling.

Mechanische aspecten spelen natuurlijk altijd een rol, maar zullen in deze presentatie 

geen aandacht krijgen. 
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Voor de transmissie voor PAR en NIR heeft Wageningen UR een meetinstrument 

ontwikkeld wat heel nauwkeurig de transmissie van transparante materialen kan meten 

voor zowel PAR als NIR.

Het is gebaseerd op het vergelijken van de lichtintensiteit in een integrerende bol die 

beurtelings niet en wel wordt afgedekt met het te bestuderen sample. 
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Zo kan de loodrechte transmissie worden bepaald, maar ook de transmissie onder 

verschillende hoeken.

En vooral dat laatste is belangrijk om mee te nemen want juist schermen worden 

gebruikt in situaties waarin het licht diffuus is.
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De infrarood-eigenschappen kunnen worden bepaald met de zogenaamde ‘TNO-koffer’, 

een instrument wat in 2008 door TNO is ontwikkeld.
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De meting is gebaseerd op twee helften van een bol waarvan de wand van de ene op 

kamertemperatuur (het ‘koude’ oppervlak) wordt gehouden en van de andere wordt 

opgewarmd (het ‘warme’ oppervlak).

Als er een schermmateriaal als scheiding wordt gebruikt dat transparant is voor 

Infrarood dan meten beide temperatuur sensoren de temperatuur van de wand van de 

tegenover liggende helft van de bol. Als het een reflecterend materiaal wordt gebruikt 

dan zien de beide sensoren de temperatuur van hun ‘eigen’ helft.

Voor praktische schermen is het natuurlijk van allebei wat, maar door de oplossing van 

twee vergelijkingen met twee onbekenden kunnen de transmissie en de reflectie van het 

materiaal worden bepaald.
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Hier ziet u een lijstje resultaten.

Wat vooral opvalt is dat wat je op het oog denkt te kunnen zien m.b.t. transmissie en 

reflectie van Infrarode straling lang niet altijd overeenkomt met de metingen.

Dat is niet verwonderlijk, want Infrarood is echt iets anders dan zichtbaar licht.
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Glas bijvoorbeeld is doorlatend voor zichtbaar licht, maar niet doorlatend voor 

infrarood.
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En bij dit zwarte folie (een vuilniszak) is het precies andersom.

9



Het volgende wat van belang is is de luchtdoorlatendheid.

Ook als de ramen dicht zijn en er dus weinig drukverschillen in de kas zijn, is er 

luchtuitwisseling doordat de temperatuur onder het scherm hoger is dan de 

temperatuur er boven.

Om dit te kunnen berekenen moet er een karakteristiek worden bepaald die zegt hoe de 

luchtuitwisseling afhangt van het drukverschil over het scherm.

Daarvoor dient het bovengetoond apparaat.
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Aan de hand van de metingen is het bovengetoond tabelletje geproduceerd.
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Tenslotte er nog het vochttransport door het scherm.

Er gaat natuurlijk ook vocht mee met de luchtuitwisseling door het doek, maar 

daarnaast kan er ook vocht worden getransporteerd door condensatie tegen de 

onderkant van het doek, diffusie daarvan naar de bovenzijde, waar het weer verdampt.

De combinatie van de twee vochttransport processen wordt gemeten met de 

bovengetoonde meetopstelling. Deze staat bij Swerea in Zweden en wordt door Ludvig

Svensson gebruikt om de vochtdoorlatendheid van hun schermen te karakteriseren.
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Bovenstaande tabelletje toont de resultaten van zo’n meting.
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Als je dan de vochtdoorlatendheid die je verwacht vanuit de luchtdoorlatendheid 

vergelijkt met de gemeten vochtdoorlatendheid dan blijkt dit in de meeste gevallen goed 

te verklaren uit de luchtdoorlatendheid, maar bij sommige materialen helemaal niet.

BP16A laat bijvoorbeeld wel vocht door, maar geen lucht (een soort gore-tex dus).

En NT16M en NT16H lijken dicht te slaan als ze vochtig worden.

Om een beter zicht te krijgen op wat hier aan de hand is gaat WUR een project doen, 

samen met scherm-fabrikanten om het eenvoudige meetsysteem voor de 

luchtdoorlatendheid aan te passen zodat het ook natte schermen kan doormeten.

Schermen zijn in de praktijk immers altijd nat.
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Als de eigenschappen van een scherm bekend zijn kan er met een simulatiemodel 

(KASPRO) worden berekend hoe deze schermen uitpakken qua energiebesparing en 

lichtdoorlatendheid.

Bovenstaande sheet toont de resultaten van het gebruik van 1 of 2 schermen, waarbij 

alle instellingen van het simulatiemodel hetzelfde zijn gehouden, behalve de 

schermeigenschappen.

In de eerste situatie is gebruik gemaakt van een hedendaags standaard energiescherm 

en in de tweede situatie is verondersteld dat het energiescherm een sterk verbeterde 

transmissie heeft (88% in plaats van 75%) en een lage emissiecoeffiecient (0.20 in plaats 

van 0.38).

Qua teelt is er uitgegaan van een onbelichte tomatenteelt die volgens het nieuwe telen 

wordt uitgevoerd (veel schermen, hoge luchtvochtigheid, buitenlucht inblazen voor 

vochtcontrole). Er is op  7 dec geplant.
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In dit overzicht zijn de referentieberekiningen weer gelijk als op de vorige pagina, maar is 

een gealuminiseerd scherm gebruikt.

Dit levert ‘s nachts een betere isolatie op, maar moet overdag geopend. Daarom zijn de 

lichtsommen in de tabellen hoger.

Het netto resultaat is een lager energieverbruik en wat meer licht in de kas, maar 

gedurende de dag waarschijnlijk een voor het gewas minder gunstig klimaat (meer 

uitstraling en een veel lagere luchtvochtigheid)
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Wanneer een gealuminiseerd scherm wordt gecombineerd met een transparant scherm 

wat overdag veel gebruikt kan worden ontstaat er een mooi compromis.

Het energieverbruik is dan het laagst en de lichtdoorlatendheid verbetert ten opzichte 

van de referentie.

Gealuminiseerde schermen zijn echter aanmerkelijk duurder dan standaard schermen, 

zodat het economisch perspectief mogelijk toch ongunstiger uitpakt.
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Uiteraard speelt behalve de kwaliteit van de schermen ook het gebruik ervan een rol.

Meer of minder schermen overdag leidt tot een bandbreedte van ongeveer 3 m³ aardgas 

per m² per jaar, maar ook tot een effect op lichtbeschikbaarheid van 90 mol in de eerste 

(winter-) periode.

De getoonde periode (7 dec tot 26 maart) is zo gekozen omdat in de referentiesituatie 

die hier gebruikt is (2 intensief gebruikte standaard schermen) in die periode 600 

mol/m² op gewasniveau binnen is gekomen. Bij 600 mol cumulatief licht kan in een 

tomatenteelt de eerste oogst verwacht worden.
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De referentiesituatie is bepaald door in het monitoringsproject te kijken naar hoe 

intensief schermende tuinders hun scherm gebruiken.

Het plaatje laat zien dat de schermen in bij koud en donker  weer hun schermen altijd 

dicht hebben en bij warmer of zonniger weer open.

Tussen deze twee gebieden is een scheidslijn te tekenen en hiervan kan de vergelijking 

worden opgesteld die bepaalt bij welke temperatuur-licht combinatie het scherm wordt 

geopend of gesloten.

Door deze lijn naar links of naar rechts te schuiven worden meer of minde schermuren 

(overdag) verkregen.
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Als dezelfde berekeningen worden gemaakt met het hoog-transparante scherm in plaats 

van het standaard-scherm dan blijkt dat zo’n hoog transparant scherm, wat ook nog een 

verlaagde emissie-coefficient heeft, 1.5 tot 2 m³/m² bespaart. De variatie komt voort uit 

de keus of er met het verbeterde scherm energie- en licht-vruchten worden geplukt, of 

alleen de energie-vruchten (en de lichtsom op 26 maart dus op 600 mol/m² wordt 

gehouden).
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Het effect van het scherm op de lichtbeschikbaarheid is klein, ondanks dat het een forse 

verbetering van eigenschappen betreft.

Dit komt omdat schermen dicht zijn als er weinig licht is, en dus in absolute zin niet veel 

effect hebben, en op de momenten dat er veel licht is en er dus echt merkbaar effect 

van een hogere transmissie zou zijn, de schermen open liggen.
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Deze grafiek laat op een andere manier zien dat de schermtransmissie in de winter 

weliswaar uitmaakt, maar dat dit op het totaal van wat er in het jaar binnenkomt 

marginaal is.
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Tenslotte ga ik nog kort in op het afvoeren van vocht.

Zoals uit de data over vochttransport door schermen al naar voren komt ligt hier 

eigenlijk geen bottleneck.

Als het koud en donker is liggen de schermen dicht en is de verdamping laag. Als er meer 

zon komt, en de verdamping op gaat lopen gaan schermen toch al open of kunnen op 

een kier worden gezet.

Ook de door lucht-inblaas systemen ingeblazen lucht kan in de regel zonder problemen 

door de schermen ‘gedrukt’ worden
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Schermen tegen elkaar in laten openen en sluiten kan dit afvoeren van vocht door het 

scherm nog iets mooier laten verlopen, maar dan moet er eigenlijk folie in de tralie 

worden gemonteerd om kortsluiting te voorkomen.
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De hier beschreven analyse laat zich samenvatten in de genoemde conclusies.

Het is goed dat het onderzoeksprogramma Kas Als Energiebron, gefinancierd door LTO-

glaskracht, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit de 

mogelijkheid creëert voor het ontwikkelen van deze inzichten.


