
Module: Schermen



Schermen

• uitstraling voorkomen

• energiebesparing

• instraling wegnemen/schade voorkomen

• verduisteren

Aandachtspunten:

• vochtafvoer

• ventileren en schermen

• kouval

• luchtbeweging in de kas

• schermen in de zomer
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Uitstraling

Uitstraling veroorzaakt:

• condensatie in de kop van het gewas

• remming/stilzetten verdamping in de kop 

• oplopen worteldruk (guttatie, bladrandjes, binnenrot, 
mycosphaerella)

• afname Ca-transport naar groeipunt (en vrucht)

• remming celstrekking (aquaporines)

• afname suikertransport naar groeipunt en vruchten

• actieve processen zijn temperatuurgevoelig, schermen is 
dus voordelig!
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Uitstraling voorkomen

• doek ‘s-nachts altijd dicht, óók als dat voor energiebesparing 
niet nodig is

• hoge buitentemperatuurgrens instellen

• kier van 15 à 20%: de kas moet de warmte voldoende kwijt 
kunnen. Tonder doek mag niet hoger zijn dan Tboven doek

• kiergrootte is afhankelijk van doektype

• bij 20% kier altijd nog 80% minder uitstraling
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Energiebesparing

• vraag je af:   wanneer MOET het scherm open? 
inplaats van: wanneer mag het scherm dicht?

• dus: altijd dicht als er weinig of geen instraling is

• beter: scherm moet open als er weinig energie te besparen 
is, weinig uitstraling is én er voldoende licht van buiten 
komt

• assimilatenbalans: veel licht overdag, dan hogere Tnacht, dus 
meer schermen kan ook in de zomer/voorjaar

• minder stoken onder doek = minder vochtproductie = 
minder schermkieren nodig

• luchten boven doek is beter dan schermkier

• transparante doeken ook overdag dicht bij minder 
instraling dan ca. 100 W/m2 (vuistregel; afhankelijk van 
doek en gewas)
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Energiebesparing – sluiten en openen

Doek sluiten:

• zodra instraling kleiner wordt dan uitstraling

• bij koud weer: als de kastemperatuur in de middag gezakt is 
tot 1 à 2oC boven de streefwaarde

Doek openen:

• zodra instraling groter wordt dan uitstraling én

• Tnok niet meer dan 5oC kouder dan Tonder doek
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Meer schermen, minder kieren

• assimilatenbalans: 
- overdag meer licht en temperatuur toelaten
- ‘s nachts hogere temperatuur nodig voor verbruik van 
assimilaten (groei en ademhaling)

• scherm eerder sluiten: minder uitstraling
minder minimumbuis nodig
minder vochtproductie
minder vochtafvoer nodig
vochtbalans makkelijker in  
evenwicht te houden

• minder kieren: meer condensatie kasdek
groter verschil Avkas en Avbuiten

groter verschil Tkas en Tbuiten
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Schermen – instraling verminderen

• nodig als de gewastemperatuur te hoog oploopt

• dan is de plant in stress

• als dit niet meer op te lossen is met bevochtigen moet de 
energiebron voor de verdamping verminderen (=instraling 
verminderen)

• bloemen hebben geen huidmondjes en verbranden dus 
sneller, schermen nodig

• jonge gewassen produceren zelf nog weinig vocht, RV is niet 
te handhaven, schermen nodig

Maar: we schermen doorgaans overdag teveel, en soms eigenlijk 
voor de werkomstandigheden, maar niet voor de plant.
NB: gewasafhankelijk!

8



Schermen - verduisteren

2 problemen in de zomerperiode:

• lange periode gedwongen gesloten doek
- tijdens deze periode luw en wind royaal open!
- minimumbuizen eruit

• doek sluit op moment dat het nog zonnig is
- gewas is warm, verdampt nog veel, RV onder doek wordt erg 
hoog
- ‘flitskier’ 
- ‘voorverduisteren’, vanaf een uur vóór de verduistertijd bij 
veel instraling al 80% sluiten. Verdamping vermindert, gewas 
verdampt ook minder als doek sluit
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Vochtafvoer via condensatie
• kas 20oC, RV 85%, scherm Luxous 1547

• buiten: 8oC, 4m/s, halfbewolkt

11,2oC

12oC

-35,6 W/m2

20    oC 20oC

7,5oC

Met scherm:
Koudere nok

Meer condensatie tegen het kasdek!

-21,5 W/m2

11,2 Kasdek (oC) 7,5

20 Nok (oC) 12

n.v.t Doek (oC) 15,5

-35,6 Uitstraling 
(W/m2)

-21,5

115 Warmtevraag 
(W/m2)

67

15,5oC
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Vochtafvoer bij geopend raam
• kas 20oC, RV 85%, scherm Luxous 1547, raam 10 % luw+wind

• buiten: 8oC, 4m/s, halfbewolkt, RV 70%

11,2oC
11oC, 
4,65 g/kg

12,5 g/kg

20    oC 20oC

7,5oC

• Bij luchten boven doek wordt AVnok ongeveer gelijk aan Avbuiten

• Veel vochtafvoer door het doek heen
• Drijvende kracht vochtafvoer is verschil AVkas en AVnok

12,5 g/kg

11,2 Kasdek (oC) 7,5

20 Nok (oC) 11

n.v.t Doek (oC) 15,5

4,65 AVbuiten (g/kg) 4,65

12,5 AVnok (g/kg) 4,65

12,5 AVkas (g/kg) 12,5

15,5oC
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Vochtafvoer warme najaarsnacht
• kas 20oC, RV 90%, scherm Luxous 1547, raam 20% luw+wind

• buiten: 18oC, 2m/s, halfbewolkt, RV 85%

19oC
11 g/kg

20oC
13,2 g/kg

Probleem: te weinig vochtafvoer, ondanks luchten en kieren
Wat kun je nog doen?

20 Kas (oC)

19 Nok (oC)

1 Verschil Tkas-Tnok

11,0 AVbuiten (g/kg)

11,0 AVnok (g/kg)

13,2 AVkas (g/kg)

2,2 Verschil AVkas-AVnok

28 Warmtevraag 
(W/m2)

28 W/m2
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Vochtafvoer warme najaarsnacht
• kas 21,5oC, RV 88%, scherm Luxous 1547, raam 20% luw+wind

• buiten: 18oC, 2m/s, halfbewolkt, RV 85%

19oC
11 g/kg

19,5oC, 
11 g/kg

20oC
13,2 g/kg

21,5oC
14,2 g/kg

Als luchten en kieren onvoldoende is helpt stoken (een beetje)

20 Kas (oC) 21,5

19 Nok (oC) 19,5

1 Verschil Tkas-Tnok 2

11,0 AVbuiten (g/kg) 11,0

11,0 AVnok (g/kg) 11,0

13,2 AVkas (g/kg) 14,2

2,2 Verschil AVkas-AVnok 3,2

28 Warmtevraag 
(W/m2)

105
28 W/m2 105 W/m2
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Stoken om vocht af te voeren

• als luchten en kieren onvoldoende is helpt stoken (een beetje)
• drijvende kracht vochtafvoer is verschil AVkas en Avnok

• drijvende kracht warmteafvoer is verschil Tkas en Tnok

• door stoken nemen beide toe

Nadelen van stoken:
• kost flink meer energie (105 W/m2 t.o.v. 28 W/m2)
• deel van de energie gaat verloren door extra 

gewasverdamping
• de extra gewasverdamping zorgt er ook voor dat meer vocht 

moet worden afgevoerd
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Volgorde maatregelen vochtafvoer

Uitgangspunt: scherm dicht (energie/uitstraling)

1. luchten boven doek

2. klein kiertje in scherm

3. verwarmen

Nadeel verwarmen: gewas gaat meer vocht produceren!
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Schermkeuze

Maatwerk

Sterk isolerende doeken:

• gelijkmatig klimaat

• grote energiebesparing

• sneller dood klimaat en kouval

• ventilatoren en bv. Airmixventilatoren of slurven nodig

Open doeken:

• weinig energiebesparing

• meer dynamiek in de lucht/luchtbeweging
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