
 

 

Onderzoek naar aanleg en gebruik 
spouwscherm bij Klimrek 
 

1 Inleiding 
Klimeek BV wil een kas van 120*276 m voorzien van een dubbel scherm bestaande uit twee lagen hoog 

transparant  LS Luxous 1147 doek die met een vaste spouw van 4cm op een schuifinstallatie zijn 

gemonteerd. Door het aanbrengen van een dubbel trekdraden systeem is het mogelijk om het scherm in 

principe steeds volledig gesloten te houden en alleen in 4  (of meer) tralies onder het hoogste punt van 

de kas (midden) een instelbare kier te trekken. De gedachte is dat warme lucht zich verzameld onder het 

hoogste punt en daar dus de kaslucht makkelijk kan afvoeren door de ramen. Op die manier hoopt men 

kouval te voorkomen en meer schermuren te kunnen maken. Dat moet behalve energiebesparing ook 

een veel gelijkmatiger klimaat opleveren waardoor niet alleen productie en kwaliteit verbeteren, maar 

ook Mycosphaerella wordt voorkomen. In een proefvak in de schuur is de techniek van het dubbel 

uitvoeren van het scherm getest en is besloten hoe dit systeem zal worden aangelegd. De tweede week 

van December moet de kas plantklaar zijn. Aan Kas als Energiebron, het actie en innovatieprogramma 

van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van LNV,  is gevraagd of er begeleiding kan komen 

vanuit het project “monitoring” uit het onderzoeksprogramma “Kas als energiebron”. De coördinator 

van dat programma, Aat Dijkshoorn, heeft mij gevraagd te onderzoeken welke perspectieven dit 

schermsysteem heeft en welke inhoud eventueel onderzoek zou moeten/kunnen hebben. Dit is een 

verslag van gesprekken die met Klimrek en Hortimax zijn gevoerd en de informatie verkregen uit 

contacten met Ludvig Svenson en Peter Geelen en onderzoek van literatuur van de WUR. Op basis 

daarvan worden in dit verslag een conclusie een aantal potentiele onderzoekvragen en een 

onderzoeksvoorstel geformuleerd.  

  



2 Theoretische effecten van het schermsysteem 

2.1 Uitstraling 
In de stralingsmonitor is een vergelijking gemaakt tussen 1 of 2 schermen. Omdat het schermtype 

Luxous 1147 niet in de simulatie voorkomt is een vergelijkbaar schermtype gekozen: LS Luxous 1347. De 

simulatie is gemaakt voor een situatie met maximale uitstraling, een onbewolkte koude dag.   

 

De toepassing van 2 schermen laat een vermindering van de warmtevraag en een stijging van de 

temperatuur van de kop van de plant zien.  



 

Verticaal is er 1 graad temperatuurverschil. Dat komt door een uitstraling van 22,6 W/m2. Een manier 

om hier nog iets aan te verbeteren is een kier trekken in het dubbele doek, maar dat zou zonde zijn van 

de isolatie. Beter lijkt het om meer verwarming bovenin te plaatsen. De teler geeft aan dat dit niet kan 

omdat de ranken door hun manier van plantopbouw teveel over de buizen komen te hangen en 

daardoor teveel extra werk veroorzaken. Toch even een simulatie van deze optie, waarbij 40% van de 

verwarming bovenin en 40% in het midden van de plant zijn gehangen: 



  

Hiermee neemt de warmtevraag enigszins toe, maar het verticale temperatuur profiel wordt beter, 

terwijl de uitstraling van de kop halveert.  

In principe is er in de kas ruimte voor een tweede scherminstallatie.  Om daarvan het perspectief te 

schetsen is ook een simulatie uitgevoerd met toevoeging van een apart bedienbaar LS Tempa scherm 

met aluminium bandjes dat in de nacht gesloten kan worden:  

 



 

Duidelijk is het effect op het energieverbruik, dat verder daalt. Ook nemen de koptemperatuur en de 

temperatuur van het onderste doek verder toe, waardoor de uitstraling verder daalt. De verdamping 

neemt zelfs nog een klein beetje toe dankzij de hogere planttemperatuur. 

  



2.2 Komt er lucht bij de kieren in het midden van de kas? 
Aan LS is gevraagd om gegevens over de luchtdoorlating van dit scherm. Daaraan zijn nog geen 

metingen verricht, maar wel van het vergelijkbare type Luxous 1347.: 

 

Deze meting vindt plaats door in een koker waaraan aan de ene kant 1 of meer lagen doek zijn geplaatst 

en aan de andere kant een ventilator lucht te blazen en vervolgens het drukverschil voor en achter het 

doek te meten. Deze grafiek geeft nog niet de hoeveelheid lucht weer die door het doek heen gaat 

omdat de werkelijke drukverschillen in de kas onder en boven het doek niet bekend zijn.  

De WUR heeft verschillende schermmaterialen op dat punt vergeleken. WUR rapport: GTB 1431 “Energy 

saving screen materials”  geeft een overzicht van het onderzoek daarnaar. Uit een presentatie van Silke 

Hemming over dat rapport zijn de volgende 2 plaatjes, daarbij is LS16U het Luxous 1347 scherm: 

 

 

 

 

 



 

 

 

De WUR noemt het Luxous doek “minder dicht”.   

Ik heb aan Vida Mohammadkhani (WUR) gevraagd of er gegevens bestaan over de zogenaamde  

‘k-waarde’ van dit materiaal, waarmee de totale luchtdoorlating kan worden berekend, maar zij heeft 

deze mail nog niet beantwoord.  

2.2.1 De invloed van luchtstroming boven het schermpakket 

Als het materiaal werkelijk veel lucht doorlaat gaat het idee om alleen schermkieren te trekken in het 

midden van de kas minder goed werken. Het gevaar op kouval bij de gevels neemt dan toe omdat er dan 

niet alleen lucht omhoog kan, maar ook omlaag. Dan ontstaat het volgende beeld: 



In dat geval zullen er om de 30 meter verticale schotten boven het scherm geplaatst moeten worden om 

de stroming boven het doek te remmen: 

Nog beter zou het zijn om het onderste scherm toch luchtdicht te maken, bijvoorbeeld door er een folie 

op te leggen. Daarmee zal ook de isolatiewaarde van de spouw verbeteren omdat circulatie binnen de 

spouw wordt verminderd.  Als de folie dan op een aparte installatie wordt gemonteerd ontstaat de 

mogelijkheid om de luchtdoorlaat en daarmee de vochtafvoer apart te regelen.  

2.2.2 De invloed van wind 

Als het scherm niet luchtdicht genoeg is zal de wind invloed kunnen uitoefenen in de kas en tot 

horizontale temperatuurverschillen leiden: 



Het bedrijf is omgeven door drie andere bedrijven: 

 

De ervaring is dat de kant van de kas die naar de heersende windrichting (west) is gericht de warmste 

hoek is (rode zone). Bij zuidenwind is de kas redelijk afgeschermd door de hoge buurkas van 9m hoog. 

Bij noordenwind en oostenwind is er minder bescherming. In de meeste windrichtingen moet de invloed 

van de wind dus worden beperkt. De vraag is of het dubbele Luxous doek dicht genoeg is. Zo niet, dan 

kan ook hiervoor een luchtdichte folie uitkomst bieden. De verticale schotten boven het scherm bieden 

hiertegen geen bescherming en de kas heeft geen tussenwanden, dus kan de lucht onder het scherm vrij 

stromen richting westgevel. Horizontale ventilatoren kunnen windinvloeden nauwelijks oplossen en 

stuwen vocht in een bepaalde hoek. 

2.2.3 Wat als het schermpakket voldoende dicht is  

Stel dat het schermpakket zo dicht is dat de meeste lucht wel bij de kieren terechtkomt. Zijn er dan ook 

schotten boven het scherm nodig? In principe niet omdat er immers geen verticale stroming meer is. 

Maar omwille van een uniforme temperatuur boven het scherm is het wel beter om naast de zone van 

de kieren een verticaal schot te plaatsen zodat warme lucht niet boven het doek stroomt. Daar is echter 

wel weer bezwaar tegen zolang de ramen dicht zijn. Dan beperk je de mogelijkheid van ontvochtiging 

door condensatie van vocht tegen het hele kasdek. Het zou mooi zijn als in dat geval het schot tijdelijk 

geopend kan worden. In principe ontstaan met een schot aan weerszijden van het gebied met kieren de 

volgende twee mogelijke situaties: 



 

2.2.4 Wat als het schermpakket niet voldoende dicht is? 

In dat geval zal het dicht houden van het scherm de horizontale temperatuurverschillen verminderen 

ten opzichte van de situatie met een enkel doek. De kieren in het midden van een vak kunnen dan 

minder groot zijn omdat in de rest van de kas ook al overal lucht door het doek ontsnapt. De lucht die 

ontsnapt maakt dat er potentieel teveel energie wordt afgevoerd en dat er warme lucht over het 

scherm kan rollen die afkoelt en koude lucht omlaag laat stromen bij de gevelzones. Om dat te 

voorkomen kunnen behalve naast de kierenzone in het midden extra verticale schotten geplaatst 

worden op ongeveer 30m onderlinge afstand. Het open kunnen trekken van de schotten is dan niet 

nodig.  

2.3 Voorstel regeling van de schermen 

2.3.1 Sluiten van de schermen 

Met het op tijd sluiten van de schermen wordt een te sterke afkoeling van het gewas tot onder de 

luchttemperatuur voorkomen. Dat heeft twee effecten. De kans op condensatie en daarmee op botrytis 

wordt verkleint. Het andere effect is dat grote schommelingen in het klimaat voorkomen worden. Deze 

verschillen worden geacht de oorzaak te zijn van Mycos.  

Het sluiten op basis van de buitentemperatuur is gebleken onbetrouwbaar te zijn omdat uitstraling het 

gewas ver tot onder de kastemperatuur kan laten afkoelen, zelfs als het buiten bijna kastemperatuur is. 

De meest betrouwbare methode is het meten van de uitstraling door vlak boven het gewas een netto-

straling meter te plaatsen.  Deze meter vergelijkt de straling die de kas binnenkomt, ook bij gesloten 

scherm, met de straling die het gewas uitzendt. Zodra dit verschil negatief wordt moet het scherm 

worden gesloten. Is zo’n meter niet aanwezig, dan wordt meestal tussen een bepaalde tijd voor 

zonsondergang en na zonsopgang het scherm volledig gesloten gehouden. Ook kan een buitenmeting 

worden gebruikt, de zogenaamde pyrgeometer. Bedenk wel dat deze niet de actuele situatie voor de 

plant weergeeft zodra een scherm gesloten is. Soms kan het onderste doek bij een volledig gesloten 

scherm en lage buitentemperaturen zo koud worden dat de plant nog steeds veel afkoelt. Door 

bovenverwarming aan te zetten of door een kier in het scherm te trekken kan de afkoeling dan weer 

worden verminderd. De netto stralingsmeter in de kas signaleert dat soort situaties wel. 



2.3.2 Bepalen van de schermkier 

De regeling van de schermkieren moet voor het ontvochtigen worden gebaseerd op een gewenste 

vochtafvoer. Op die manier wordt voorkomen dat de verdamping en daarmee de calcium opname stil 

komt te staan. Beiden worden verantwoordelijk geacht voor problemen met schimmelziekten. Mycos 

wordt bijvoorbeeld gezien als een onbalans tussen worteldruk en verdamping. Stel dat er in de nacht 

een vochtafvoer gewenst is van 20 gram/m2/uur. Met een meetbox boven en onder het scherm wordt 

het Absoluut Vocht (AV) bepaald. Dat is de vochtinhoud in grammen per m3 lucht. Stel dat er boven het 

scherm 10 g/m3 heerst en onder het scherm 14 g/m3. Met elke m3 lucht die door de schermkieren 

verdwijnt wordt dan 14-10= 4 gram vocht afgevoerd. Een kap is 120*12 m= 1440 m2. Per uur moet dan 

1440*20= 28.800 gram worden afgevoerd. Dat komt overeen met 28.800/4= 7.200 m3/uur. Dat 

betekent bij 4 kieren van 4cm breed een luchtsnelheid van 1 m/sec, hetgeen een aanvaardbare snelheid 

is.  

Het zou mooi zijn als er een meetinstrument kan worden aangebracht waarmee kan worden 

gecontroleerd of de kier niet zodanig groot wordt dat er kouval optreedt. Op dit moment bestaat zo’n 

meetinstrument nog niet. De kierregeling zelf kan als volgt worden gebaseerd op verschil AV 

(onder/boven doek):   

Ontvochtigen 

Start ontvochtigen op basis van VD of RV van zelf te kiezen meetbox 

Schermdoek 100% dicht 

Meet verschil AV boven doek en vrij te kiezen meetbox in de kas 

Kiergrootte (tot maximale waarde op basis van stromingsmeting) baseren op verschil AV 

Meten verschil AV boven doek/buiten 

Raamstand baseren op klein verschil AV 

Als er veel condensatie op het kasdek is of bij lage Tbuiten: ramen sluiten (lage AV boven doek) 

Bij voorkeur tweezijdig luchten met beperkte opening 

AV in kas daalt: kier verminderen 

AV in kas stijgt: kier vergroten 

Kier maximaal, maar AV blijft stijgen VD daalt of RV stijgt: schermkieren trekken in de rest van de kas.  

 

Koelen (als het te warm wordt onder het gesloten scherm) 

Start koelen op basis van zelf te kiezen meetbox 

Schemdoek 100% dicht 



Meet verschil Enthalpie boven doek en van vrij te kiezen meetbox in de kas 

Schermkier baseren op verschil Enthalpie 

Meet verschil Enthalpie boven doek/buiten 

Raamstand baseren op handhaven zo klein mogelijk verschil Enthalpie, 

Bij voorkeur tweezijdig luchten met beperkte opening 

Temperatuur in kas daalt teveel: schermkier beperken 

Temperatuur in kas stijgt teveel: schermkier verder vergroten 

Als dit niet voldoende helpt: ramen verder open 

Schermkier en ramen maximaal en temperatuur blijft stijgen: schermkier in de rest van de kas. 

Op het bedrijf is een Hortimax CX1000 computer aanwezig. Dat is een wat oudere versie die een aantal 

zaken niet kan uitvoeren. Regelen op enthalpie is niet mogelijk. Daarom zal hier kieropening voor de 

afkoeling geregeld moeten worden op basis van het temperatuurverschil met de gewenste 

kastemperatuur. Regelen van de ontvochtiging op basis van verschil AV gaat via een omweg wel.   



2.4 Effecten ander microklimaat 
Door het meer uren sluiten van het goed isolerende scherm zullen de temperaturen van de kop en het 

bladpakket stijgen. Ook zal de kaslucht in de avond langzamer afkoelen, waardoor de gemiddelde 

etmaaltemperatuur kan stijgen. De vraag is hoe het gewas hierop zal reageren. Peter Geelen heeft daar 

het volgende advies over gegeven: 

 “Mijn ervaring is o.a. bij tomaten dat men bij intensiever schermen in het voorjaar ( AC folie en 

beweegbaar scherm) ook een vegetatieve reactie verwacht. Echter als een constante T/L verhouding 

wordt aangehouden ziet men tot hun eigen verbazing dat dit niet gebeurt.  Mijn verklaring is dat bij 

hogere instraling de etmaaltemperatuur verhoogd wordt doordat ook de nachttemperatuur hoger 

aangehouden wordt. Hierdoor worden de assimilaten goed vanuit het blad naar de vruchten 

getransporteerd, waardoor het blad kort blijft.  

Mijn advies is dan ook om uit te gaan van een vaste T/L verhouding waarbij ook de nachttemperatuur 

meebeweegt met de lichtsom. Als het gewas te vegetatief wordt kan de vaste T/L verhouding verlegd 

worden naar een hoger niveau, maar wel constant houden. (zie het plaatje in ons boek).  

Een langzame afkoeling naar de voornacht past in dit plaatje waardoor ook de vochtbeheersing 

makkelijker wordt. De gewenste generatieve actie is dus om de verdeling van assimilaten van het blad 

naar de vruchten zo veel mogelijk te stimuleren.  Als er een groeibuis aanwezig is kan deze daar ook voor 

ingezet worden.” 

Ondanks de hogere RV zal de kans op schimmels afnemen omdat de temperaturen in de kas veel gelijker 

zullen zijn, dus de kans op condensatie afneemt.  Mycos zal waarschijnlijk ook minder voorkomen door 

de veel grotere regelmaat in het klimaat omdat het scherm pas open gaat als er geen warmtevraag 

meer is.  

2.5 Toevoer van lucht 
Mocht het scherm redelijk luchtdicht zijn, dan wordt de toevoer van verse lucht waarmee ontvochtigd of 

gekoeld kan worden een probleem. Waar moet deze lucht dan vandaan komen en hoe wordt deze 

zodanig in de kas aangevoerd dat er geen lokale kouval of tocht ontstaat? Op zich kunnen er kieren over 

de hele kas worden getrokken, maar de kans op problemen met schimmelziekten of slechte groei 

nemen dan weer toe. Beter lijkt het om de lucht mechanisch toe te voeren. Daarvoor bestaan inmiddels 

twee systemen, luchtslangen onder het doek of verticale injectie ventilatoren in het doek. De 

luchtslangen worden voorzien van een warmtewisselaar in de gevel zodat de lucht op kastemperatuur 

binnen komt. De ventilatoren mengen koude lucht intensief met kaslucht vlak onder het doek. Welk 

systeem gekozen wordt hangt af van het belang dat gehecht wordt aan lichtverlies door de slurven en 

de gewenste hoeveelheid toegevoerde lucht. In een onbelichte teelt volstaat 5 m3/m2/uur luchttoevoer 

voor vochtafvoer, maar als het scherm ook overdag dichtgehouden gaat worden neemt de verdamping 

al snel toe van 20 naar 60 gram/m2/uur waardoor ook het debiet verdrievoudigt moet worden. Voor 

afkoeling geldt dat naar mate er in de avond snellere afkoeling nodig is zal er ook meer debiet nodig zijn. 

De afkoeling door uitstraling zal sterk verminderen, waardoor er meer luchtuitwisseling nodig is om de 

afkoeling snel te laten verlopen, vooral wanneer het buiten relatief warm is. Een luchtdebiet van 30 



m3/m2/uur of meer is dan al gauw nodig en daarvoor zijn grote slurfdiameters nodig. Een ventilator ligt 

dan meer voor de hand. In het verleden is bij aardbei ook geëxperimenteerd met ventilatoren in de 

gevels, maar daardoor nemen de vochtverschillen in de kas teveel toe. 

  



3 Conclusies 
1. Er is te weinig kennis over de isolatiewaarde van het spouwsysteem. Vooral de luchtdoorlating 

speelt een cruciale rol en moet zo snel mogelijk worden vastgesteld en eventueel 

geoptimaliseerd. 

2. Het werken met 4 kieren in het midden van de kas is in potentie goed haalbaar. Lukt dat niet 

dan kan altijd een kier worden getrokken in de rest van de kas, dus is het risico op 

klimaatproblemen betrekkelijk klein. 

3. In het ideale geval dat de schermen weinig lucht doorlaten gaat de toevoer van verse lucht een 

probleem vormen. Dat kan worden opgelost met slurven of met regelmatig verdeelde injectie 

ventilatoren in het scherm. Ventilatoren in de gevel zullen te grote vochtverschillen opleveren. 

4. De planttemperaturen zullen hoger worden door de hogere RV in de kas en door minder 

uitstraling. Dat vergt aanpassingen aan de setpoints.  

4 Aanbevelingen voor onderzoek 
1. Zodra het scherm is geïnstalleerd een rookproef uitvoeren om te bekijken hoe luchtdicht het 

schermpakket is. Deze meting een aantal keren herhalen voor specifieke buitencondities of 

wanneer zich vragen voordoen. 

2. WUR een aantal metingen laten uitvoeren, zoals de luchtdoorstroming en de isolatiewaarde van 

het pakket van 2 doeken.  

3. Kierregeling optimaliseren door boven het doek T/RV meetboxen aan te leggen en buiten een 

RV meting aan het weerstation toe te voegen zodat de AV verschillen gemeten kunnen worden 

en als uitgangspunt kunnen dienen voor de ontvochtiging. De meetboxen boven het scherm 

aanbrengen in een gewasrij op ¼, ½ en ¾ van de lengte.  

4. Op dit moment zijn de RV metingen elektronisch. Juist bij hogere RV zijn deze onvoldoende 

betrouwbaar. Aanbevolen wordt om de 8 meetboxen in de kas om te bouwen naar droge/natte 

bol. 

5. De regeling van de ramen baseren op het gemiddelde van de 8 zones waarin nu gemeten wordt. 

Het individueel regelen per zone werkt stromingen boven het scherm in de hand en leidt tot 

extra temperatuur verschillen. Ook de schermkier regelen op basis van dit gemiddelde van de 8 

zones. De verwarming kan wel per zone bijgeregeld worden.  

6. Sluiten en openen van het schermpakket optimaliseren door in de kas een netto stralingsmeter 

boven het gewas aan te brengen in het midden van de kas. 

7. Draadloos netwerk van 15 T/RV sensoren aanleggen om de horizontale en verticale 

klimaatverdeling te meten. Te beginnen met het in kaart brengen van de temperatuurverdeling 

over de hele kas om invloeden van wind of autonome luchtstromen te bepalen. Daarna 

gedurende een jaar verdeeld over de lengte van een pad op twee hoogten om het vastgestelde 

klimaat te koppelen aan data over productie en ziekten. Voor 7 metingen in de kop van het 

gewas zijn geventileerde behuizingen nodig.  

8. Twee thermische camera’s boven het gewas aanbrengen (onder de kieren en daarbuiten) 

9. Sensor ontwerpen en installeren om de luchtstroom door de kieren te monitoren. 

10. Bepalen van energiegebruik via buistemperaturen en luchttemperaturen. 



11. Gedurende een heel jaar na een goede inregeling monitoren en begeleiden. Aandachtspunten 

zijn behalve de energieprestaties de klimaatgelijkheid, de verdamping, de plantbalans, ziekten 

en productie in 7 tralievakken verdeeld over de lengte van een pad. 

12. Letsgrow verbinding maken zodat data online en synchroon gevolgd kunnen worden. 

5 Uitvoering 
De uitvoering wordt per punt uit de lijst in [3]weergeven.  

1. P van Weel kan deze uitvoeren wanneer WUR glastuinbouw het rookapparaat ter beschikking 

stelt.  

2. WUR glastuinbouw kan dit deels uitvoeren in het lab. Voor de meting in de praktijk zal een 

voorstel geschreven moeten worden. 

3. Dit zal de teler samen met Hortimax moeten uitvoeren. Kosten voor wiens rekening? 

4. Gelijk aan 3. Kosten voor wiens rekening? 

5. Gelijk aan 3 en 4. 

6. Liefst door Hortimax laten uitvoeren zodat data direct in de computer komen en er op geregeld 

kan worden. 

7. WUR glastuinbouw levert de meetset. P van Weel kan 7 geventileerde behuizingen produceren. 

Uitwerken en analyseren van de meetdata kan in samenwerking. Werkverdeling nader 

afspreken. 

8. Deze worden geleverd door Letsgrow. Installatie door installateur. Aansluiten op 

klimaatcomputer is niet nodig.  

9. WUR glastuinbouw? 

10. WUR glastuinbouw 

11. Uitwerken en analyseren van de meetdata kan in samenwerking. Werkverdeling nader 

afspreken. 

12. P van Weel kan dit uitvoeren. Kosten voor KAE. 
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