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 Samenvatting 

Schermdoeken leveren een grote bijdrage aan de energiebesparing in 

tuinbouwkassen. Door de ontwikkelingen rondom ‘Het Nieuwe Telen’ (hierna HNT) 

ontstaan nieuwe mogelijkheden om nog meer energie te besparen door het gebruik 

van schermen. Dit rapport beschrijft het onderzoek naar schermsystemen die dit 

mogelijk maken. 

 

Uitgaande van HNT is een programma van eisen (PVE) opgesteld. Als 

referentieteelten zijn gerbera en tomaat gekozen. Voor beide teelten wordt gezocht 

naar een scherm voor de koude nachten en een scherm voor de overdag. In de 

nacht hoeft het schermsysteem geen licht door te laten, wat een groter 

besparingspotentieel met zich meebrengt. Bij het opstellen van het PVE is er vanuit 

gegaan dat er door het ventileren met droge buitenlucht geen vochttransport meer 

door het scherm hoeft plaats te vinden. De eis voor de nieuwe schermen is dat het 

scherm luchtdicht is in de veronderstelling dat de altijd aanwezige kiertjes in de 

constructie genoeg zijn om de luchthoeveelheid die van buiten wordt aangezogen 

met een geringe overdruk weer te laten ontsnappen. Mocht dit niet voldoende zijn 

dan kan er altijd alsnog een kiertje worden getrokken. 

 

Het PVE is voorgelegd aan bedrijven binnen en buiten de tuinbouwsector met de 

vraag om schermmaterialen aan te leveren die voldoen aan de gestelde eisen. 

Daarbij werd gezocht naar materialen die op korte termijn beschikbaar zijn voor 

introductie in de markt. Een scherm bestaat over het algemeen uit een 

samenstelling van verschillende materialen. Er zijn weinig samenstellingen 

aangeleverd. Er zijn wel verschillende materialen aangeboden. Vooral het (nog 

meer) metalliseren van de schermen lijkt goede kansen te bieden, omdat dit de 

uitstraling van warmte fors beperkt. 

 

Door TNO zijn verschillende samenstellingen opgesteld waaruit een selectie 

gemaakt is voor verdere uitwerking. Daarbij zijn ook praktische zaken als 

slijtvastheid en opvouwbaarheid overwogen. Het betreft zowel samenstellingen die 

op een conventioneel dradenbed zijn toe te passen als samenstellingen die op een 

andere wijze in de kas worden bevestigd en bediend. Om een hoge mate van 

isolatie te bereiken in combinatie met een goede opvouwbaarheid ligt het gebruik 

van stilstaande lucht als isolator sterk voor de hand. 

 

In het laboratorium zijn verschillend materialen getest op infrarood eigenschappen 

met het recent daarvoor ontwikkelde instrument. Vervolgens zijn ook 

samenstellingen van materialen getest op de totale warmtedoorgang volgens de 

‘guarded hot plate’ methode. Hieruit is gebleken dat een samenstelling van een 

plissé scherm met twee folies met emissieverlagende coating een 

warmteweerstand van 0.83 m
2
K/W heeft, waardoor de totale U-waarde van de kas 

naar 0.62 W/m2K zou kunnen gaan. 

 

Uit berekeningen met het kasklimaatsimulatiemodel KASPRO blijkt dat met zo’n 

sterk isolerend scherm in combinatie met een energiescherm bij tomaat op 

jaarbasis 5.9 m
3
Aeq per m² kan worden bespaard ten opzichte van een 

referentieteelt met tomaat en twee conventionele schermen in combinatie met HNT. 

Om dit te kunnen berekenen zijn de eigenschappen zoals gemeten vertaald naar 



 

 

 

TNO-rapport | TNO 2013 R10966 3 / 38 

 eigenschappen die als invoerparameters voor KASPRO gebruikt kunnen worden. 

Vervolgens is met deze eigenschappen een jaarrond simulatie uitgevoerd. 

 

Sterk isolerende schermen hebben een zekere dikte. Dit vraagt om een andere 

manier van het aanbrengen en bewegen van de schermen in de kas. De 

aandachtspunten hierbij zijn de afdichtingen en de slijtvastheid van het materiaal in 

combinatie met de geleidraden. 

 

Uit de mogelijke extra besparing volgt een bedrag wat extra geïnvesteerd kan 

worden in het schermsysteem. Bij een gasprijs van 30 cent en een afschrijving over 

5 jaar is een kleine 9 euro meer beschikbaar in vergelijking met een conventioneel 

systeem. Het gebruik van folies in plaats van geweven of gebreide doeken kan de 

kostprijs drukken, maar het integreren van meerdere lagen, emissie verlagende 

coatings en een complexer mechaniek zullen de prijs opdrijven. De brandveiligheid 

moet uiteraard gewaarborgd blijven. 

 

In dit project is aangetoond dat door een slimme combinatie van materialen sterk 

isolerende schermen voor de tuinbouw zijn te ontwikkelen waarmee in theorie 

ongeveer 6 m³ aardgas per m² per jaar bespaard kan worden. De werkelijke 

besparing zal in een praktijkproef aangetoond moeten worden, ook om vertrouwen 

bij tuinders te wekken dat telen met luchtdichte schermen werkt. De verliezen door 

transmissie van warmte worden dan klein in vergelijking met de hoeveelheid 

warmte die gebruikt wordt voor verdamping. In flankerend onderzoek wordt gezocht 

naar het beperken van de hoeveelheid warmte die hierbij verloren gaat. Op basis 

van de nu ontwikkelde kennis in combinatie met praktijkkennis zal overigens nog 

een productontwikkelingstraject doorlopen moeten worden, voordat de schermen 

commercieel verkrijgbaar zullen zijn. 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Schermdoeken leveren een grote bijdrage aan de energiebesparing zoals blijkt uit 

het onderzoeksrapport “Hoog isolerende en lichtdoorlatende schermconfiguraties” 

van WUR en TNO [1] . Onderzocht is wat het energiebesparingspotentieel is van 

één, twee of drie schermen met of zonder aluminiumstrips. innovatieve 

schermmaterialen zijn in dat onderzoek niet in de beschouwingen meegenomen. 

 

Dankzij nieuwe ventilatiesystemen (door buitenluchttoevoer via luchtslangen) of 

door ontvochtigingsapparatuur (door luchtbehandelingskasten) kan de 

luchtvochtigheid onder een geheel gesloten scherm goed beheerst worden met een 

minimum aan energie. De huidige schermmaterialen zijn echter bewust enigszins 

vocht- en luchtdoorlatend, hetgeen de isolatiewaarde beperkt. Doordat het gebruik 

van nieuwe ventilatiesystemen het onnodig maakt dat doeken vochtdoorlatend zijn, 

ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor schermmaterialen. 

1.2 Ervaringen met schermen bij HNT 

In dit onderzoek zijn onbelichte tomaat en gerbera als referentieteelten gekozen. In 

beide situaties is de moderne referentie situatie met twee schermen uitgevoerd. De 

huidige stand van zaken bij aanvang van dit onderzoek is hieronder beschreven. 

1.2.1 Onbelichte tomatenteelt 

Een modern tomatenbedrijf heeft twee onafhankelijk werkende scherminstallaties. 

De gebruikelijke doeken hebben de volgende specificaties: 

 Onder: XLS10 met een ‘energiebesparing van 47%’ en 87% transmissie van 

direct licht. 

 Boven: XLS17 met een ‘energiebesparing van 67%’ en 25% transmissie van 

direct licht. 

Uit de metingen van het energieverbruik op een praktijkbedrijf bleek dat de k-

waarde bij twee gesloten schermen varieerde tussen 1,5 en 3,2 W/(m² K). Zonder 

scherm was de k-waarde 7-8 W/(m² K). De k-waarde is hier gedefinieerd als het 

totale warmtegebruik gedeeld door het temperatuurverschil tussen de kaslucht en 

de buitenlucht. Het warmteverbruik is dus inclusief de latente warmte voor 

verdamping en het convectieve verlies van vochtige kaslucht via lek en ventilatie. 

Theoretisch hadden de twee schermen (XLS17+XLS10) een besparing op moeten 

leveren van 81%, dus een verlaging van de k-waarde naar 1,3-1,5 W/(m² K). Het 

grote verschil tussen de theoretische en praktische waarde ligt in het 

energieverbruik dat met de vochtbeheersing gepaard gaat. Zo vraagt het opwarmen 

van ventilatielucht in een buitenlucht aanzuigsysteem gemiddeld zo’n 14 W/m². 

 

Een tweede mogelijke extra verliespost die tot een hoger energieverlies in de 

praktijk kan leiden dan de theoretische waarde zijn de extra convectieverliezen door 

de luchtstroom langs het doek. Daaraan kan nog wel het nodige verbeterd worden 

door het doek betere eigenschappen te geven. Vermindering van de luchtstroom 

langs het doek lijkt geen oplossing omdat juist in een heel goed geïsoleerde ruimte 

extra luchtbeweging de enige methode is om temperatuurverschillen te vereffenen. 

Er wordt immers veel minder gestookt.  
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Het totale warmtegebruik kwam bij dit systeem op 32,6 m³/(m² jaar) tegenover 45 

m³/(m² jaar) voor de referentiekas met enkel scherm dat vaak met kier wordt 

gebruikt. Naast vermindering van de stralingsverliezen van het transparante scherm 

zal ook een verhoging van de convectieve weerstand nuttig zijn omdat juist door de 

verbetering van het schermsysteem de temperatuur boven het doekpakket nog 

lager zal worden. 

1.2.2 Gerbera met 6000 lux belichting en verduistering 

In deze situatie waren er ook twee scherminstallaties, de onderste met een 

geweven verduisteringsdoek LS Obscura Revolux met een ‘energiebesparings-

waarde van 70%’, de bovenste met een zonweringscherm, XLS 15 met een 

‘energiebesparingswaarde van 20%’. 

Vroeger ging het verduisteringsdoek open zo gauw het buiten donker genoeg was. 

Dit om vochtproblemen te voorkomen in verband met de botrytis-druk gerbera. Na 

het aanbrengen van verticale ventilatoren werd het verticale temperatuurprofiel bij 

een gesloten scherm zoveel beter dat het verduisteringsdoek en het 

zonweringsdoek ’s nachts vrijwel permanent gesloten konden blijven. Dit verlaagde 

de warmtevraag van 22 naar 15 m³ aardgas equivalenten per m² per jaar. 

Voorwaarde voor de realisatie van dit lage verbruik is dat er een hoge 

luchtvochtigheid tussen het gewas werd geaccepteerd, tot zelfs 95% RV. Dit leidde 

op dit bedrijf niet tot extra problemen met schimmels. Opvallend was dat er juist 

veel botrytis optrad op momenten dat de tuinder besloot het energiescherm minder 

te gaan gebruiken om de etmaaltemperatuur te kunnen drukken. Dit is dus een 

dilemma omdat het sluiten van het scherm nodig is om botrytis te voorkomen, terwijl 

je eigenlijk niet wilt dat de kastemperatuur daardoor oploopt. Bij dit gewas geldt dat 

een te sterk isolerend scherm in de nacht voor te hoge kastemperaturen kan zorgen 

wanneer er belicht wordt. Daarnaast stijgt de verdamping door de lichtenergie. Als 

dat extra vocht afgevoerd wordt door buitenlucht op te warmen en onder het gewas 

aan te voeren, gaat dat weer ten koste van de k-waarde van het complex, terwijl de 

temperatuur niet echt daalt. Een betere oplossing lijkt het om te ontvochtigen met 

onverwarmde lucht van boven het scherm naar de teeltruimte te laten stromen. 

Ventilatoren kunnen deze koude lucht mengen met warme kaslucht buiten het 

bereik van de planten. Als er een goed dicht en goed isolerend scherm wordt 

ingezet zal het boven het scherm voldoende koud en droog zijn om op die manier 

goed te ontvochtigen. 

 

Het verduisteringsdoek zal de functie van primair energiescherm moeten vervullen. 

Dat lijkt niet moeilijk, maar extra aandacht is wel nodig voor het moment van 

openen van dit scherm. Anders bestaat er gevaar voor sterke condensatie op het 

transparante scherm. Druip kan leiden tot gewasschade. Maar als het transparante 

scherm voldoende barrière heeft voor warmtestraling, moet dit probleem met een 

goede regelstrategie voor de opening oplosbaar zijn. 

1.3 Doelstelling 

In dit project worden nieuwe schermsystemen beschreven die verdergaande 

energiebesparing bij HNT mogelijk maken. 
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 Technische doelstellingen 

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een nieuw te ontwikkelen 

schermconcept (materialen en installatie) dat gebaseerd is op maximale isolatie in 

de nacht en voor de dag een zo goed mogelijke verhouding tussen doorlating van 

zonlicht en reflectie van warmtestraling. De grootste winst is te behalen in de nacht, 

wanneer het meest gestookt wordt. De ambitie is om een kas met gesloten 

nachtscherm (en dan ook gesloten dagscherm) met een U-waarde van < 0,5 W/ (m² 

K). Hoe hoger de isolatiewaarde van het nachtscherm, hoe kleiner de relatieve 

bijdrage van het dagscherm van en het kasdek. 

 

Energiedoelstellingen 

In het eerder uitgevoerde project “Hoog isolerende en lichtdoorlatende 

schermconfiguraties” is het besparingspotentieel van een tweede en derde scherm 

bepaald. Voor een tomatenteelt betrof dit voor een extra alu scherm respectievelijk 

4,4 en 1,8 m
3
/m

2
/j. Voor een extra transparant scherm betrof dit respectievelijk 2,9 

en 1,2 m
3
/m

2
/j. De ambitie voor dit project is om met een enkel scherm dezelfde 

energiebesparing te bereiken als met het driedubbele scherm uit de eerdere studie. 

 

Met KASPRO [5] is een relatie gelegd tussen de U-waarde van de kas bij gesloten 

scherm en het jaarlijkse energiegebruik. Hieruit blijkt een vrijwel lineaire relatie. Uit 

de grafiek kan worden afgeleid dat elke W/(m² K) verlaging van de k-waarde van de 

kas (waar het schermsysteem dus een belangrijke invloed op heeft) een 

gasbesparing van 3.65 m³ per m² per jaar oplevert. 

 

Figuur 1. Relatie tussen k-waarde en gasverbruik. 

  

Als referentie k-waarde voor de (nachtelijke) periode waarin beide schermen 

gebruikt worden kan voor een moderne energiezuinige kas met twee schermen 3.4 

W/(m
2
 K) gehanteerd worden. 
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 2 Eisen en oplossingsrichtingen 

2.1 Programma van eisen 

Uitgaande van de eerder geformuleerde doelstellingen en de ervaringen met HNT 

is een programma van eisen opgesteld. De eisen die gesteld worden vloeien voort 

uit de functies die het scherm vervult. 

 

In algemene zin vervult het scherm de volgende functies: 

 Beperking van het warmteverlies. 

 Regulering van de daglengte (Gerbera). 

 Beperking van de hoeveelheid licht (schaduwdoek). Omdat het onderzoek 

vooral gericht is op energiebesparing wordt ligt hierop niet de nadruk. 

 Lichtafscherming naar buiten bij belichte teelten. 

 Verhoging van de luchtvochtigheid (allen bij jonge planten). Deze situatie 

wordt niet verder uitgewerkt. 

Het scherm heeft ook ongewenste effecten. Zo vangt een scherm daglicht af zowel 

in gesloten als in opgevouwen toestand. Belangrijk ongewenst effect is het oplopen 

van de relatieve luchtvochtigheid onder het scherm doordat de hoeveelheid 

ventilatie wordt beperkt. Tot nu toe gold daarom de eis dat het scherm tot op zekere 

hoogte luchtdoorlatend moest zijn Bij Het Nieuwe Telen wordt actief ontvochtigd, 

waardoor deze eis komt te vervallen. In gevallen waarbij toch extra ventilatie nodig 

is wordt een kier in het scherm getrokken. 

 

Deze functies kunnen vertaald worden in eisen. Er kan onderscheid gemaakt 

worden in harde eisen en in variabele eisen. Per teelt en teeltsituatie kunnen de 

eisen verschillen. Een groot aantal eisen blijft echter gelijk. Hieronder volgt een 

opsomming van de eisen. 

 

 Warmteverlies beperken 

In dit onderzoek is dit de belangrijkste eis. Samengevat zijn de volgende 

aspecten van belang: 

o Stralingsverlies 

Het scherm vormt een barrière tussen teelt en kasdek. Door de bovenzijde 

van het scherm te voorzien van een emissie verlagend (IR reflecterend) 

materiaal/coating wordt energie bespaard. De onderzijde van het scherm 

heeft meestal een hoge emissie coëfficiënt om te voorkomen dat de 

oppervlaktetemperatuur onder het dauwpunt daalt, waardoor er 

condensatie optreedt. Als de isolatiewaarde van het scherm hoger is, is dat 

niet langer nodig en kan ook de onderzijde voorzien worden van een 

reflecterende laag omdat de oppervlaktetemperatuur dan niet meer onder 

het dauwpunt zal dalen. Zo’n coating heeft dan echter ook minder effect, 

juist omdat het onderste oppervlak niet meer koud is. 

o Ventilatieverlies (lek) 

Het scherm vormt een compartimentering van de kas. Er zal echter altijd 

luchtuitwisseling tussen de compartimenten optreden (lek). Hoe meer lek 

hoe groter het energieverlies. Door het gebruik van buitenluchtaanzuiging 

in Het Nieuwe Telen vervalt de eis dat een scherm vochtdoorlatend moet 

zijn en kunnen schermen van luchtdicht materiaal worden gemaakt. Dit is 
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 dan ook het uitgangspunt. Verder kan winst geboekt worden in het 

verbeteren van de afdichtingen langs de randen van het scherm en bij de 

sluitingen. 

o Condensatie 

Condensatie tegen het scherm moet zo veel mogelijk voorkomen worden, 

vooral omdat condens op een niet-vochtdoorlatend materiaal tot druip leidt. 

o Convectie (luchtdoorstroming) 

Doordat het scherm niet langer luchtdoorlatend hoeft te zijn nemen ook de 

kansen toe om een scherm te maken dat een hogere isolatiewaarde heeft. 

In principe geldt hoe hoger de isolatiewaarde hoe beter (gegeven de eis 

van opvouwbaarheid). De isolatiewaarde kan bijvoorbeeld verhoogd 

worden door de laagdikte te vergroten (denk aan foam) of door combinaties 

van meerdere luchtdichte lagen met een spouw (denk aan bubbeltjesfolie of 

een harmonica vorm). 
 

 PAR licht zo veel mogelijk doorlaten 

Schermen die tijdens de daglichtperiode worden gebruik moeten zo veel 

mogelijk daglicht doorlaten (met uitzondering van de verduisteringssituatie bij 

daglengte gevoelige gewassen of gewassen waar belichting wordt toegepast, 

daar moet het juist tegengehouden worden). Als minimum kan een eis van 80% 

transmissie van diffuus licht worden gesteld. Deze eis is over het algemeen in 

strijd met het beperken van het energieverlies. Gezocht wordt naar een 

optimale trade-off, bijvoorbeeld een dubbelwandig transparant doek met 

voldoende hoge lichtdoorlaat. 

 PAR licht verstrooien 

Verstrooiing is een pluspunt voor PAR lichtdoorlatende schermen 

 Compactheid in geopende toestand 

In geopende toestand moet het scherm zo min mogelijk licht afvangen. Als 

minimumeis geldt het huidige pakket, waarbij geldt dat een scherminstallatie, 

inclusief geleideprofiel en draden in geopende toestand ongeveer 4% licht 

onderschept. Alternatief is het scherm niet op de gebruikelijke plaats boven het 

gewas opbergen, maar naast of onder de teelt. 

 Stuurbaarheid ventilatie (kier) 

Het uitgangspunt is luchtdichte schermen. In bepaalde situaties zal het echter 

toch nodig zijn om te ventileren langs het scherm. Dit kan opgelost worden met 

een (goed stuurbare) kier of op een andere manier. Daarbij kan gekeken 

worden naar alternatieven zoals het benutten van kaskolommen als 

aan/afvoerkanalen met wel exact sluitbare openingen. Op dit moment worden 

proeven gedaan met de ventilatoren die via gaten in het scherm verticale 

luchtverplaatsing creëren. 

 Geen emissie van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens of plant 

Vaste eis 

 Goede brandwerende eigenschappen  

De eisen met betrekking tot brandwerendheid zijn vastgelegd in de NTA 8825. 

De schermen worden hierbij ingedeeld in 4 verschillende klassen. Per 1 juli 

2012 wordt deze door Interpolis voorgeschreven bij nieuwbouw en vervanging. 

Voor horizontale schermen in kassen geldt klasse 2 (klasse 1 indien de afstand 

tussen doek en armaturen voor belichting <45cm is of indien toegepast in 

ruimten waar groter risico geldt). Vanaf 2017 moeten ook de bestaande 

installaties hieraan voldoen. 
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  Duurzaamheid/levensduur 

De benodigde levensduur is afhankelijk van de prijs, inclusief verwijderen 

montage uiteraard. 

 Krimp (minimaal) 

Afhankelijk van het toegepaste mechaniek. 

 Vochttransport 

Uitgaande van de beschikbaarheid van een buitenlucht aanzuigingsysteem die 

droge lucht goed gedistribueerd kan inbrengen hebben schermen die geen 

vocht doorlaten de voorkeur. 

 Vasthouden van lekwater 

Als er lekwater of condenswater(bijvoorbeeld van het dek) op het scherm valt 

moet dit niet ter plaatse afdruipen. 

 Schimmelwerendheid 

Variabele eis, hangt samen met bovenstaande punt. 

 Voorziening voor het geautomatiseerd intrekken van het doek/folie in daarvoor 

bestemde voorzieningen langs spant en schermprofiel. Hierdoor kan het 

scherm in perioden dat het niet gebruikt wordt, uit de kas worden gehaald.  

 Treksterkte 

Voor schermen die geautomatiseerd ingetrokken worden kan dit een belangrijk 

punt zijn. 

 Prijs 

De acceptabele prijs is afhankelijk van de bereikte extra energiebesparing ten 

opzichte van de reeds beschikbare schermmaterialen. 

Er is uitgerekend dat elke W/(m² K) verlaging van de k-waarde van de kas tot 

een 3.6 m³ aardgasequivalent/(m² jaar) verlaging van de warmtebehoefte leidt. 

2.2 Reacties op het programma van eisen 

Om kruisbestuiving te creëren is het programma van eisen, vergezeld van een 

overzicht van oplossingsrichtingen voorgelegd aan een groot aantal bedrijven uit 

verschillende branches met de vraag om materialen aan te leveren die tegemoet 

komen aan de gestelde eisen. Voor de volledigheid zijn deze opgenomen in bijlage 

A. 

 

De meest gestelde vragen van bedrijven die bekend zijn met de tuinbouwsector 

hebben betrekking op de toepassing van luchtdichte schermen. Dit is nogal 

tegengesteld aan de eerdere ontwikkelingen van schermen omdat het transport van 

vocht door het scherm hierbij juist een positief aspect was. Enige scepsis over het 

functioneren van luchtdichte schermen bestaat. Deze scepsis kan waarschijnlijk 

alleen weggenomen worden door praktijkproeven. Deze proeven vallen buiten het 

bestek van dit onderzoek. 

 

Bedrijven buiten de sector hebben naast praktische vragen, vragen gesteld over de 

mogelijke verkooprijs van de schermdoeken en de te verwachten omzet. De 

oppervlakte per project is in de tuinbouw erg groot vergeleken met bijvoorbeeld 

bouwprojecten. De bouwkosten per m
2
 zijn vele maken lager. De verwachting is dat 

de vraag naar tuinbouwproducten van hoge en constante kwaliteit vooral in 

ontwikkelende landen sterk zal toenemen. Bij stijgende energieprijzen zullen 

schermen een belangrijke rol spelen. Het marktpotentieel voor nieuwe 

schermdoeken is dus groot. Aan de andere kant, maakt het vervallen van de eis 

van vochttransport door het doek de toepassing van (al of niet versterkte) folies 
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 mogelijk. Folies zijn goedkoper te produceren dan de huidige gebreide of geweven 

schermen. 
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 3 Verkleinen van de warmtestromen door schermdoek 

In eerder onderzoek (o.a.[1] en [2]) zijn de warmtestromen door schermdoek reeds 

beschreven, Omdat in dit onderzoek de warmtestromen gereduceerd moeten 

worden, volgt hier toch een korte herhaling. Onderstaande figuur geeft een 

overzicht van de warmtestromen door een kas met één scherm, volgens de 

zogenaamde IDT methode. 
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Figuur 2. Warmtestroomdiagram kas met één scherm. 

 

De bolletjes zijn temperaturen en de blokjes zijn overdrachtsfuncties. Elke 

warmtestroom wordt dus verkregen door temperaturen in de overdrachtsfunctie. 
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Dóór het scherm zijn drie typen warmtestroom mogelijk (in de figuur de drie lijnen 

die het scherm doorkruisen). 

1. Straling (zowel in de vorm van zichtbaar licht als langgolvige straling 

2. Geleiding 

3. Massatransport 

a. Lucht 

i. Voelbare warmte 

ii. Latente warmte (vocht) 

b. Diffusie (vooral vocht heeft warmteinhoud) 

c. Vocht in vloeibare vorm 

 

Bij de huidige schermen wordt de grootste winst in het beperken van de 

warmtestromen behaald door het beperken van de stralingsverliezen en door het 

compartimenteren, oftewel het beperken van de connectieve warmteoverdracht 

tissen kaslucht en kasdek. Omdat het scherm voorheen vocht moest doorlaten en 

omdat schermdoeken van weefsel en breisel gunstige vouw eigenschappen 

bezaten bleef er toch altijd een luchtstroom door het doek optreden. Deze 

luchtstroom is afhankelijk van het temperatuurverschil [3] en [4] (Balemans, 1988 

en Miguel, 1998). Schermsystem lekken bovendien, zeker na een aantal jaren 

gebruik, langs de afsluitingen tegen de tralieliggers van de kas. Onderhoud is dus 

belangrijk. Door. toepassing van soepelere afdichtingsrubbers en verende of 

schuivende meeneemelementen is dit reeds verbeterd. Andere openingen zijn 

lasgerelateerd: tralieliggers die krom zijn of niet in lijn gemonteerd liggen en 

bijvoorbeeld luchtbeweging via kaskolommen. 

 

In de afgelopen decennia hebben de leveranciers met succes veel aandacht 

besteed aan het verkleinen van de warmtestromen door straling. Dit wordt over het 

algemeen bereikt door materialen of coatings te gebruiken die warmtestraling zo 

veel mogelijk reflecteren, over het algemeen aluminium. Omdat aluminium snel 

corrodeert en daarmee zijn gunstige eigenschap verliest, moet het beschermd 

worden. Dit gebeurt met een coating. De eigenschappen van de coating zijn dan 

ook weer erg belangrijk. In het onderzoek U waarde scherm bleek dat de winst voor 

een stukje te niet werd gedaan door de garens die het doek bijeen hielden. Deze 

garens zenden straling uit die door de reflecterende laag juist weer goed naar het 

kasdek worden gereflecteerd. Bij het gebruik van folies in plaats van weefsel/breisel 

kan hier dus enige winst behaald worden. 

 

De huidige schermen zijn dun en geleiden daardoor relatief goed warmte. Over het 

algemeen wordt als eigenschap van een isolatiemateriaal niet gesproken van 

geleiding maar van de reciproque waarde hiervan, de weerstand. De warmtestroom 

is gelijk aan het temperatuurverschil tussen de twee oppervlakken van het scherm 

en de weerstand. Over het algemeen wordt de weerstand verhoogd door de dikte 

van isolatie verhogen, door materiaal toe te voegen of door luchtspouwen. 

 

Omdat het scherm in de oude situatie vocht moest doorlaten was het vrijwel 

onmogelijk om de weerstand van het doek te verhogen, hoewel bijvoorbeeld een 

nonwoven wel degelijk een hogere weerstand bezit en toch vocht kan doorlaten. 

Deze eis vervalt nu. Vanwege de eis van opvouwbaarheid, ligt het toevoegen van 

materiaaldikte niet voor de hand. Het gebruik van luchtspouwen ligt daarom meer 

voor de hand Een luchtspouw werkt echter pas goed als de lucht stilstaat. Dit werkt 
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 beter als de warme zijde van een spouw boven is. Onderstaande figuur illustreert 

dit. 

 

 

Figuur 3. Een luchtspouw met de warme kant boven en een luchtspouw met de warme kant 

onder. 

 

Warme lucht heeft de neiging om op te stijgen en blijft bovenin hangen. In het geval 

van een kas is de warme zijde echter onder. Dit betekent dat er wervels in de lucht 

zullen ontstaan. Die wervels zorgen voor een hogere warmte overdracht. De vorm 

en de snelheid van de wervels is vooral afhankelijk van de geometrie en de 

temperatuurverschillen. Het optreden van wervels moet zo veel mogelijk voorkomen 

worden om de warmtestroom te beperken. De praktijk leert dat de ideale 

spouwhoogte van een horizontale spouw met de warme kant onder ongeveer in de 

orde grote van centimeters is. Door kleinere compartimenten in de breedte te 

creëren kan dit iets verhoogd worden. Bij de huidige schermconfiguraties wordt er 

geschermd op de randen van de tralieliggers van de kas. De afstand tussen deze 

profielen en dus tussen de schermen is rond de 45 centimeter. In combinatie met 

de in de kas aanwezige luchtbeweging en de niet luchtdichte schermen zal de 

convectieve warmteoverdracht dus aanmerkelijk groter zijn dan bij een optimale 

spouw. Voor de radiatieve warmteoverdacht maakt het niet uit. Samenstellingen 

met een kleine luchtspouw, die compact opvouwbaar zijn, zijn daarom een logische 

oplossing. 

3.1 Transparante schermen 

Voor transparante schermen die gebruikt worden bij daglicht is voldoende 

lichtdoorlaat een voorwaarde om het scherm te sluiten. Er word een afweging 

gemaakt tussen de stookbehoefte en de groei van de plant. Over het algemeen zal 

gekozen worden voor maximale groei en een wat hoger energieverbruik op de koop 

toe. Zoals al eerder gesteld zijn maximale lichtdoorlaat en isolatiewaarde 

tegenstrijdig. Er zijn geen materialen gevonden die op korte termijn commercieel 

verkrijgbaar zijn tegen acceptabele prijzen en die toch een hogere isolatiewaarde 

bezitten. De enige mogelijkheid die rest is dan om meerdere lagen te creëren, maar 

het nadeel daarvan is dat bij elke laagovergang er reflectie zal optreden, ook met 

een antireflex coating. Deze reflectie is minimaal ongeveer 6%. Dat betekent dat 

een combinatie van twee lagen maximaal theoretisch maximaal 88% licht doorlaat. 

 

Door Wageningen UR Glastuinbouw is berekend dat er vooral een relatie bestaat 

tussen het gasverbruik en aantal schermuren en tussen de PAR transmissie en het 

aantal schermuren. 
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Figuur 4. Relatie tussen gasverbruik en schermuren en tussen PAR transmissie en schermuren 

(ref). 

Om bovenstaande redenen wordt niet verder gezocht naar innovatieve materialen 

voor transparante schermen. Wel is de warmteweerstand van twee lagen ETFE met 

een luchtspouw bepaald, zie Hoofdstuk 5. 
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 4 Nieuwe schermen 

In dit project wordt gezocht naar schermconfiguraties met een hogere 

isolatiewaarde. Door het nieuwe telen worden luchtdichte schermen mogelijk 

waardoor ook nieuwe samenstellingen van materialen mogelijk worden. In dit 

hoofdstuk wordt vanuit het programma van eisen een aantal mogelijke 

samenstellingen beschreven. 

4.1 Materialen 

Een belangrijk gedeelte van de isolatiewaarde van een scherm wordt gerealiseerd 

door het reflecteren van langgolvige IR-straling. Het grootste gedeelte van 

materialen die door de bedrijven kansrijk werden genoemd bestaat uit 

gemetalliseerde materialen of metaalfolies met een beschermlaag. Deze materialen 

zijn gemeten met de door TNO in het kader van eerder onderzoek [2] naar 

schermdoeken ontwikkelde meetopstelling emissiewaarde. Deze opstelling meet in 

één meting de emissie, reflectie en IR-transmissie van een materiaal, ook van niet 

vlakke en deels transparante materialen. 

 

 

Figuur 5. Meetopstelling emissiewaarden. 

 

Wat opvalt is dat de emissiecoëfficiënt in veel gevallen niet bekend is, ook van 

materialen die gebruikt worden als isolatiemateriaal, terwijl op het oog niet te zien is 

hoe goed een materiaal warmte reflecteert. Er zijn materialen die op zichtbaar licht 

als een spiegel reflecteren, maar langgolvige infrarood straling heel slecht en 

omgekeerd. De volgende foto toont een voorbeeld hiervan. 
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Figuur 6. Twee bubbeltjesfolies met op het oog gelijke reflectie. 

Op het oog zijn beide materialen volkomen identiek en reflecteren veel licht. Het 

linker materiaal reflecteert echter maar 43% van de langgolvige IR straling en het 

rechter materiaal 93%. 

 

 

Figuur 7. Verzameling materiaalsamples. 

 

Materialen die 95% reflecteren, ook goedkope materialen zijn in ruime mate 

voorhanden. Het beste voorbeeld hiervan is aluminiumfolie voor huishoudelijk 

gebruik. Deze materialen zijn echter niet altijd bestand tegen vochtige 

omstandigheden. Het aluminiumfolie zal vrij snel oxideren, waardoor er van de 

gunstige eigenschappen weinig over blijft. Van de materialen die op dit moment 

worden toegepast op tuinbouwkassen is bekend dat ze een reflectiewaarde van 85-

90% hebben en grotendeels ook behouden. Slijtage treedt altijd op, met name op 

de plekken waar het materiaal op het dradenbed ligt. Van nieuwe materialen zal 

aangetoond moeten worden dat ze hun eigenschappen voor een vergelijkbare 

tijdspanne als de huidige materialen kunnen behouden. Lokale beschadigingen van 

de reflecterende laag, bijvoorbeeld op de contactpunten met de geleidedraden, 

hebben overigens maar beperkt invloed, omdat het maar een zeer klein deel van 

het totale oppervlak betreft. 
  

Reflectiecoëfficient: 43% Reflectiecoëfficient: 93% 
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 4.2 Ontwerp van nieuwe samenstellingen 

Nieuwe samenstellingen van materialen kunnen samen zorgen voor een hogere 

isolatiewaarde. In het onderstaande morfologisch overzicht zijn twee lijnen 

ingetekend. De groene lijn vertegenwoordigt de conventionele schermdoeken en de 

rode lijn een variant die volgt uit het programma van eisen voor de nieuwe 

schermen. 

 

 

Figuur 8. Morfologisch overzicht. 

 

De belangrijkste wijzigingen volgen uit de nieuwe eis dat het scherm luchtdicht 

moet zijn in combinatie met de gevraagde isolatiewaarde. Zoals beschreven in 

Hoofdstuk 3 is de meest voor de hand liggende manier om isolatiewaarde te 

creëren met behoud van opvouwbaarheid het gebruik van luchtspouwen. Doordat 

het scherm luchtdicht is, kan de lucht in de spouwen zo veel mogelijk stil staan. 

Bovendien zal de effectiviteit van emissie verlagende coatings hoger zijn, naarmate 

het materiaal niet meer doorbroken wordt door garens of bandjes. 
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 4.3 Het creëren van een luchtspouw 

Vastgesteld is dat een luchtspouw een goede oplossing is voor het creëren van de 

gevraagde isolatiewaarde. De vraag is echter hoe een dergelijke spouw 

gerealiseerd kan worden, terwijl niet wordt ingeboet op de andere eisen, zoals 

opvouwbaarheid en duurzaamheid en druipwater doorlatendheid. 

 

Dubbel dradenbed 

Door een extra dradenbed in de kas aan te brengen, kunnen twee lagen materiaal 

op geringe afstand worden gehouden. Zoals eerder beschreven is de optimale 

spouw ongeveer een centimeter hoog. Doordat het materiaal zal gaan doorhangen 

zal het lastig zijn een constante spouwhoogte te realiseren. Als de lagen op elkaar 

komen te liggen, gaat het grootste gedeelte van de isolatie verloren. Dit kan 

opgevangen worden door een grotere spouwhoogte, wat ten koste gaat van de 

isolatiewaarde. 

 

Dubbele laag met schotjes 

Leen Huisman heeft een patent aangevraagd op een scherm bestaande uit twee 

lagen met enigszins stijve schotjes tussen de twee lagen. Het scherm ligt en vouwt 

op een conventioneel dradenbed. Indien het scherm geopend is liggen de lagen op 

elkaar. Als het scherm gesloten is, wordt de bovenste laag iets verschoven ten 

opzichte van de bovenste laag en door de stijfheid van de schotjes wordt een 

luchtspouw gecreëerd. Onderstaande figuur geeft dit schematisch weer. Dit scherm 

is ontwikkeld om het schermpercentage te kunnen regelen. 

 

 

Figuur 9. Dubbel scherm met schotjes. 

 

Een andere mogelijkheid is om het scherm hangend uit te voeren, maar de 

bestaande hangende schermen zijn minder compact opvouwbaar omdat de clips 

waarmee het scherm aan draden is bevestigd ook enige afmeting hebben. Mogelijk 

zou een dambordpatroon hier verbetering in aan kunnen brengen. 
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 Plissé schermen 

In de praktijk is eerder met wisselend succes gebruik gemaakt van plissé 

schermen, vooral in de gevels van kassen. Deze schermen combineren een zeer 

goede opvouwbaarheid met compacte luchtspouwen. Er zijn zelfs versies met 

dubbel uitgevoerde plissés waardoor een extra luchtspouw ontstaat. 

 

 

Figuur 10. Twee uitvoeringen van meervoudige plissé's. 

 

In dit onderzoek is een plissé scherm doorgemeten van een bekende fabrikant met 

aan de binnenzijde van de plissé een reflecterende folie waarop een extra 

reflecterende laag aan de buitenzijde is aangebracht. Een nadeel van plissé 

schermen is dat ze relatief kostbaar zijn, vooral vanwege de complexiteit en 

snelheid van het productieproces. Het bestraat uit stroken die stuk voor stuk 

verlijmd worden. Dit maakt het wel mogelijk om zeer lange lengtes te produceren, 

wat nodig is om extra afdichtingen of lassen over de breedte van de kas te 

voorkomen. Hangende plissé schermen worden meestal gemonteerd met draden 

die dóór de plissé lopen. Als de schermen horizontaal uitgevoerd worden, kunnen 

ze ook liggend op een dradenbed worden uitgevoerd. De praktijk zal moeten 

uitwijzen hoe duurzaam dit is. De verwachting is dat meer ondersteunende draden 

nodig zijn om de draad kracht per draad te verlagen. Bij draden door het scherm 

zijn geen opwaaidraden meer nodig, dus bij een gelijkblijvend aantal draden kan de 

onderlinge afstand van de draden verkleind worden. 

 

Alternatieve harmonica 

 

 

Figuur 11. Zichtmodel alternatieve harmonica. 

 

Om de eigenschappen van een plissé te kunnen verkrijgen, zonder het nadeel van 

de hoge prijs is in het kader van dit onderzoek een nieuwe variant bedacht. Deze 

bestaat uit een harmonica met aan de boven- en onderzijde een extra laag om 

spouwen te creëren. Door deze lagen voor te vouwen en te bevestigen aan de 

harmonica, ontstaat een vorm die netjes opvouwt. De bovenste en onderste laag 

wordt netjes tussen de harmonica gevouwen. De harmonica laag moet een zekere 

stijfheid bezitten om de bovenste en onderste laag op afstand te kunnen houden. 

Dit type scherm is productietechnisch een stuk eenvoudiger te maken, omdat het 
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 niet uit losse stroken gemaakt is. Het leent zich voor een rol proces. Uiteraard zijn 

er meet productie methodes die het onderzoeken waard zijn. 
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 5 Bepalen van de warmteweerstand 

Het besparingspotentieel van de nieuwe schermen zal berekend worden met 

KASPRO [5] . KASPRO is hiervoor aangepast, omdat eerder het scherm zelf geen 

warmteweerstand had. De warmteweerstand wordt gemeten volgens de guarded 

hot plate methode. 

5.1 Meetopstelling 

De guarded hot plate methode is beschreven in ISO 8302 [6] . Onderstaande foto 

toont de opstelling. 

 

 

Figuur 12. Guarded hot plate opstelling. 

 

 

Figuur 13. Sample in meetframe. 

 

Er wordt gemeten hoeveel warmte er stroomt van een warme plaat naar een koude 

plaat. Beide platen worden door middel van vloeistof op een constante temperatuur 
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 gehouden en in de warme plaat, wordt een klein gedeelte elektrisch op temperatuur 

gehouden. Het elektrisch vermogen is gelijk aan de warmtestroom van de warme 

naar de koude zijde. Over het algemeen worden met deze opstelling 

isolatiematerialen gemeten in verticale opstelling. Voor dit onderzoek is de 

opstelling gekanteld omdat in de kas horizontale warmteoverdracht plaats vindt met 

de warme kant boven. Bovendien wordt meestal gemeten zonder luchtspouwen, 

waarbij de warme en koude kant rechtstreeks op het sample worden gedrukt. Bij 

schermen is dat echter niet mogelijk. 
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Figuur 14. Warmtestromen guarded hot plate. 

 

Er vindt convectieve en radiatieve warmteoverdracht plaats. De convectieve warme 

overdracht blijft gelijk doordat steeds een constante spouw tussen gelijk wordt 

genomen. De warmteweerstand (Rsp) van de spouw is gemeten door te meten met 

een sample met bekende eigenschappen. 

 

Voor de opstelling wordt de warmtebalans beschreven in drie vergelijkingen met 

drie onbekenden (Rsample en de oppervlakte temperaturen van het sample, T2 en 

T3).  
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Door dit stelsel van vergelijkingen op te lossen, wordt Rsample bepaald. 

 

Waarin 

 

ε1 en ε2 emissie coëfficiënten de oppervlakken. 

T1 t/m T4 de oppervlakte temperaturen 

σ  constante van Stephan Bolzman 

Fa, Fb en Ft de overdrachtscoëfficiënten voor warmteoverdracht door straling 

 

De warmte uitwisseling door straling door een deels transparant sample is 

beschreven in Zeegers (1993). De overdrachtscoëfficiënten zijn: 

 

 

 

 

 

De emissie- en transmissiecoëfficiënten van de samples zijn gemeten met de door 

TNO ontwikkelde opstelling zoals beschreven in het onderzoek U-waarde scherm 

[2]. 

5.2 Meetresultaten 

Met de in de voorgaande paragraaf beschreven methode zijn verschillende samples 

gemeten. Verschillende samples bestaan uit handmatig samengestelde materialen. 

In Tabel 1 zijn de resultaten van de metingen van een aantal samples 

weergegeven. 
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 Tabel 1. Resultaten guarded hot plate metingen 

Sample T Hot 

[°C] 

T 

Cold 

[°C] 

Q 

[W/m2] 

U totaal 

[W/m2K] 

ε hot 

side 

ε 

cold 

side 

τ R sample 

[m2K/W] 

Plissé met twee 

folies 

20.59 6.41 9.68 0.68 0.06 0.06 0 0.828 

Dubbele folie 

met 25mm 

spouw 

20.56 6.56 13.29 0.95 0.06 0.06 0 0.416 

Bubbeltjesfolie 

met lage 

emissie 

20.45 6.49 16.63 1.19 0.06 0.06 0 0.202 

Plissé 20.52 6.85 21.75 1.59 0.17 0.17 0 0.09 

Nonwoven 20.46 7.14 30.1 2.26 0.89 0.72 0 0.141 

Twee lagen 

ETFE met 

spouw 

20.34 7.25 36.02 2.75 0.73 0.73 0.04 0.072 

Scherm dubbel 20.42 7.64 36.67 2.87 0.66 0.46 0.0289 0.0497 

Schermdoek 

(50% alu) 

20.29 7.75 43.99 3.51 0.66 0.46 0.17 0.0097 

Papierzwart 20.17 7.78 44.16 3.56 0.92 0.92 0 0.0056 

 

De resultaten zijn gesorteerd van laagste U naar hoogste U. Het betreft dus de 

warmtestroom per m
2
/K. Met behulp van de IR eigenschappen is dat met behulp 

van Vergelijkingen 1 omgerekend tot een warmteweerstand (Rsample) voor het 

scherm. Let op dat deze waardes nog niet één op een vertaald kunnen worden 

naar de prestaties in een kas. De uiteindelijke optredende warmtestroom in de kas 

in anders omdat allerlei parameters, bijvoorbeeld luchtbeweging, condens, 

oppervlakte temperaturen anders zijn dan in de opstelling. Het geeft echter wel een 

aardige vergelijking tussen verschillende samples en een redelijke voorspelling van 

de prestaties in de praktijk. 

 

Een bestaand schermdoek met 50% aluminium presteert maar net iets beter dan 

het referentiesample (dik zwart papier). Dit heeft te maken met de het transport van 

lucht door het sample. De berekening van R gaat uit van dichte samples. 
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Figuur 15. Plissé met twee folies. 

Het best scoort een plissé met een extra folie met lage emissie aan beide zijden. 

De plissé is een speciale versie met een gealuminiseerde binnenzijde. Deze plissé 

is nog eens voorzien van twee lagen gealuminiseerde folie waardoor extra 

luchtkamers ontstaan en waardoor de IR-eigenschappen sterk verbeteren. Een 

dubbele gealuminiseerde folie alleen met 25mm lucht er tussen scoort beter dan 

bubbeltjesfolie (ca. 1 cm dik) met aan twee zijden een gealumiseerde laag. 

 

Het nonwoven sample is speciaal voor dit doeleinde samengesteld door een 

fabrikant. Hier is nog een sterke verbetering mogelijk. 

 

In de huidige praktijk worden ook wel twee lagen schermdoek op elkaar toegepast, 

als verduisteringsdoek. Er worden nu ook proeven gedaan met twee lagen 

energiedoek. In eerder onderzoek (ref) is de warmteweerstand in vertikale 

opstelling wel eens bepaald, maar nu is deze ook horizontaal gemeten, met een 

sample bestaande uit twee lagen conventioneel schermdoek met 50% aluminium, 

zonder tussenruimte. De warmteweerstand van twee lagen is wel meer dan twee 

keer hoger dan die van een enkele laag, in de totale U-waarde scheelt het niet zo 

veel. 

 

Hoewel in dit project minder aandacht besteed is aan het zoeken naar schermen 

voor de dagsituatie, dus met een hoge lichtdoorlaat gecombineerd met een hogere 

warmteweerstand is toch een sample bestaande uit twee lagen ETFE gemeten. 

Hoewel dit kostprijstechnisch niet interessant is geeft het en indruk van de 

warmteweerstand die te realiseren is met twee hoogtransparante materialen met 

lucht als isolator. 
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 5.3 Betekenis voor U-waarde kas 

Nu de warmteweerstand van de schermen bepaald is kan hiermee de U-waarde 

van de kas met twee schermen bepaald worden. Hiervoor is het bestaande 

warmtebalans model van de IDT-methode [7 en 2] uitgebreid met een extra 

schermen lekken over kasdek en scherm. 

 

 

Figuur 16. Warmtestroomdiagram kas met twee schermen. 

In Figuur 16 is het warmtestroom diagram opgenomen met naast het diagram de 

evenwichtsvergelijkingen. Bij een evenwicht geldt namelijk dat op elk knooppunt de 

ingaande warmtestroom gelijk is aan de uitgaande. Door dit stelsel van 

vergelijkingen op te lossen kan de totale warmtestroom berekend worden. Door 

deze te delen op het temperatuurverschil ontstaat de U-waarde. 

In de berekening zijn de eigenschappen van de schermen zoals bepaald in 

voorgaande paragrafen opgenomen, uitgaande van een standaard energiescherm 

als bovenste scherm en het best presterende scherm uit de metingen als onderste 

scherm. Onder de standaard condities van de IDT-methode wordt de U waarde van 

de kas dan 0,62 W/(m² K). Dit is de transmissie van voelbare warmte door het 

kasdek. Hierin is geen verdamping opgenomen. 
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 6 Besparingspotentieel 

Om het besparingspotentieel van schermen met een hogere warmteweerstand te 

kunnen bepalen zijn met behulp van het simulatiemodel KASPRO [5] berekeningen 

gemaakt, waarbij de met de metingen bepaalde warmteweerstand als input is 

genomen. 

 

Het simulatiemodel KASPRO berekent het warmteverlies van de kas door vanuit de 

gewenste kasluchttemperatuur te bepalen wat het convectieve- en stralingsverlies 

van de kas is naar de omgeving. Dit convectieve- en stralingsverlies wordt sterk 

beïnvloed door het aantal en door het soort schermen. KASPRO kan met 

verschillende scherm-lagen rekenen. Afhankelijk van de schermeigenschappen 

levert het sluiten van het scherm een bepaalde vermindering van het warmteverlies 

doordat het convectieve- en stralingsverlies wordt beperkt. 

 

KASPRO werkt met schermlagen die één temperatuur hebben (dus boven en 

onderkant van het scherm hebben dezelfde temperatuur). De temperatuur van de 

verschillende lagen wordt dynamisch berekend op grond van de stralingsbalans van 

de schermlaag met de omgeving en de convectieve overdracht van de omliggende 

lucht naar de schermen. De luchttemperatuur aan de onderkant van het onderste 

scherm is de kasluchttemperatuur en de luchttemperatuur aan de bovenkant van 

het bovenste scherm is de temperatuur in het topcompartiment van de kas. Zijn er 

meerdere schermlagen dan wordt er geen tussen-temperatuur tussen die twee 

schermen berekend, maar wordt er met een bulk-convectieve overdracht tussen de 

twee schermen gerekend. Bij de gebruikelijke schermen wordt hierbij 6 W/(m² K) als 

warmteoverdracht gebruikt. 

 

In dit project is met name gekeken naar verschillende dubbelwandige 

schermmaterialen. Wat in dit project 1 scherm is, moet in KASPRO-termen dus 

gezien worden als twee schermen die altijd simultaan worden gesloten. Hierdoor 

krijgen het (dubbele) scherm een onderste en een bovenste schermtemperatuur. 

 
Uitgaande van de in Hoofdstuk 5 bepaalde eigenschappen zijn er voor de 
KASPRO-berekeningen acht schermmaterialen geparameteriseerd die onder 
vergelijkbare omstandigheden, maar dan ingebouwd in het kasklimaat-
simulatiemodel een vergelijkbare warmtedoorgang opleveren. De parameterisatie is 
uitgevoerd door het model een groot aantal uren een constante buitentemperatuur 
aan te bieden en de zon ‘uit’ te zetten. De buitentemperatuur werd zodanig 
gekozen dat het kasdek dezelfde temperatuur werd als de temperaturen die in   
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 Tabel 1 als ‘Tcold’ waren omschreven en het setpoint voor de kasluchttemperatuur 

werd zodanig gekozen dat het gewas de temperatuur ‘Thot’ kreeg. Bij de 

aanpassing van schermparameters (de emissiecoëfficiënt van de bovenste en de 

onderste schermlaag en de convectieve overdracht tussen de twee schermlagen), 

werden de emissiecoëfficiënten in Tabel 1 overgenomen en werd de uiteindelijke 

tuning uitgevoerd door de convectieve overdracht tussen het onderste en bovenste 

schermvlak groter of kleiner te maken. 

 

Om de berekening niet te laten verstoren door de vochthuishouding van de kas 

werd de verdamping van het gewas ‘uit’ gezet. Ook werd de luchtuitwisseling die 

het simulatiemodel normaal gesproken als een onvermijdelijke lek tussen het kas-

compartiment en het bovencompartiment beschouwt, 0 gemaakt (de standaard-

luchtuitwisseling waar KASPRO vanuit gaat bij een gesloten scherm ligt tussen de 

0.8 en 1.6 m³/(m² uur), afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de beide 

kascompartimenten. De KASPRO-situatie waarbij de k-waarde is berekend is 

geschetst in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 17. Schets van de representatie van de meetopstelling van figuur 1 in het kasklimaat-

simulatiemodel KASPRO. 

 

Met alle bovengenoemde uitganspunten konden de gemeten k-waarden zonder 

grote bijstellingen van fysische parameters met KASPRO worden nagebootst. 

Onderstaande grafiek toont dit in een staafdiagram. 
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Figuur 18. De gemeten k-waarden voor de verschillende schermsystemen en de reconstructie 

daarvan middels de selectie van geschikte parameters voor de schermrepresentatie in 

KASPRO. 

 

Nadat de parameters voor de 8 verschillende schermsystemen bepaald waren is 

het jaarrond effect van de toepassing van deze schermen in een tomatenteelt 

bepaald. Als referentie is hierbij gebruik gemaakt van een moderne, onbelichte 

groentekas waar volgens Het Nieuwe Telen wordt gewerkt. Dit betekent dat er grote 

temperatuurverschillen tussen dag en nacht worden geaccepteerd 

(temperatuurintegratie) en dat er pas bij een hoge luchtvochtigheid vocht wordt 

afgevoerd (overdag boven de 85%, ’s nachts boven de 90%). De afvoer van vocht 

vindt plaats met gecontroleerde toevoer van buitenlucht die in de 

luchtbehandelingskast wordt opgewarmd naar kasluchttemperatuur. 

Aan het begin van de teelt (plantdatum 20 dec) zijn de setpoints voor de 

kasluchttemperatuur 20 °C overdag en 19 °C ’s nachts. Vanaf februari worden de 

nachttemperaturen verlaagd naar gemiddeld 16 °C. Begin december wordt het 

gewas geruimd zodat er 345 teeltdagen per jaar zijn. 

 

Er wordt in de berekeningen intensief geschermd, waarbij twee scherminstallaties 

worden gebruikt. Het onderste scherm is een standaard beweegbaar transparant 

doek. Dit wordt gesloten op grond van een combinatie van criteria voor 

buitentemperatuur en lichtintensiteit. Deze combinatie is getoond in onderstaande 

figuur. 
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Figuur 19. Combinaties van stralings- en buitentemperatuurcriteria waarbij het transparante 

onderscherm in de simulaties wordt geopend of gesloten. 

 

Als de buitentemperatuur boven de 12 °C komt wordt het onderscherm ook ’s 

nachts niet gebruikt. De combinatie van de bovenbeschreven voorwaarden leidt in 

een gemiddeld Nederlands jaar tot 3900 schermuren. Het tweede scherm, waar de 

verschillende scherm-eigenschappen die in deze studie centraal staan aan worden 

toegekend, is in de simulaties ingezet als secundair scherm. Dit tweede scherm 

wordt alleen ’s nachts gebruikt (gedefinieerd als ‘globale straling < 3 W/m²’) 

gecombineerd met een buitentemperatuur onder de 10 °C. In een gemiddeld 

Nederlands jaar betekent dit dat het tweede scherm bijna 2790 uur gesloten is. 

 

Wanneer het KASPRO simulatiemodel een standaard Nederlands jaar doorrekent 

met de bovengenoemde instellingen dan is het gemiddeld temperatuurverschil 

tussen de kaslucht en de buitenlucht gedurende de 2790 gebruiksuren van dit 

tweede scherm 11.07 °C. Aangezien de hoogste k-waarde van de 8 scherm-

materialen 3.51 W/(m² K) is en de laagste 0.68 W/(m² K) is het maximale effect wat 

verwacht kan worden een verschil in energieverbruik van (3.51-

0.68)*11.07*2790*3600/1e6 = 315 MJ. Uitgaande van een ketelrendement van 

104% op onderwaarde is de maximale vermindering van het gasverbruik door 

toepassing van schermen met betere isolerende eigenschappen dus 

315/(31.65*1.04) = 9.6 m³. 

 

Uitgaande van een referentiegasverbruik van 29.5 m³ gas per m² per jaar is een 

eerste orde verwachting dat het gasverbruik daalt naar iets onder de 20 m³/m² per 

jaar. Figuur 20 toont echter een kleinere vermindering, namelijk een vermindering 

van 29.5 naar 23.6 m³ per m² per jaar. 

Die 29.5 m³ per m² per jaar is het verbruik dat gerealiseerd wordt met het 

schermdoek met 50% aluminium (het laatste doek in tabel 1), wat als relevante 

referentie gezien kan worden voor moderne kassen met twee schermen. 
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Figuur 20. Gesimuleerd gasverbruik bij gebruik van verschillende innovatieve schermsystemen 

als tweede schermpakket in een moderne groentekas. Naast de bovengenoemde 

schermen, die 2790 uur per jaar gesloten zijn, heeft de kas ook een beweegbaar 

transparante doek dat 3900 uur per jaar wordt gesloten. 

 

Er zijn drie redenen voor het feit dat het effect van de verbeterde schermen in de 

gesimuleerde omgeving kleiner is dan op grond van de eerste inschatting op basis 

van de verminderde k-waarde. 

 

1. Een deel van het warmteverbruik is gerelateerd aan de verdamping van het 

gewas 

2. De kas wordt geregeld moedwillig geventileerd om het overtollige vocht af te 

voeren 

3. Een kas heeft altijd een zekere lek. 

 

Het energieverbruik voor de gewasverdamping kan met het simulatiemodel 

KASPRO gemakkelijk berekend worden door alle simulaties te herhalen, maar dan 

met een gewas van gelijke omvang, maar zonder verdamping. Het verbruik van de 

standaardkas daalt dan van 29.5 m³ gas per m² per jaar naar 15.7 m³/(m² jr) en dat 

van de kas met het hoogst-isolerende scherm daalt van 23.5 naar 10.4 m³/(m² jr). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het feit dat het gewas verdampt een 

gasverbruik van ongeveer 13.1 tot 13.8 m³/(m² jr) oplevert. Dit houdt dus in dat er in 

theorie nog een groot besparingspotentieel aanwezig is. 

 

Het verdamping gerelateerde gasverbruik gaat voor het overgrote deel (zo’n 10 

m³/(m² jr)) direct in de latente warmte zitten van het verdampingsproces. Een klein 

deel, ongeveer 3.5 m³/(m² jr), zit in het verlies aan voelbare warmte wanneer droge 

maar koude buitenlucht wordt aangezogen om de kaslucht te ontvochtigen. Van dit 

gasverbruik van ruim 13 m³ per m² kan een deel worden teruggewonnen wanneer 

de kas ontvochtigd wordt met een systeem dat voelbare warmte, of voelbare én 

latente warmte kan terugwinnen (balansventilatie of het Next Generation 

Semigesloten kas concept). 

Het warmteverbruik in de 5970 uur waarop het tweede scherm niet gebruikt wordt 

bedraagt ongeveer 16 m³ per m² per jaar. De lek langs de schermen van de kas is 
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 verantwoordelijk voor ruim 1 m³ gas per m² per jaar en is van alle verliesfactoren 

dus de kleinste component. 

 

Onderstaande figuur laat de belangrijkste gasverbruiken, opgedeeld naar het 

proces waarmee ze te maken hebben in een gestapeld diagram zien. De 

hoeveelheid energie die in het lekverlies zit is niet apart over de verschillende 

componenten uitgesplitst omdat dit slechts kleine delen zijn van het totaal. 

 

Figuur 21: Uitsplitsing van het totale gasverbruik van de kas over verschillende componenten voor 

de kas met het hoog isolerende scherm en voor de standaard kas. 

Figuur 21 maakt aanschouwelijk dat de component waarop het vergroten van de 

isolatiegraad van de kas betrekking heeft, namelijk de hoeveelheid energie voor de 

verwarming van de kas gedurende de uren dat het tweede scherm gebruikt wordt, 

aanzienlijk wordt beïnvloed door het type scherm, maar dat dit een beperkt deel van 

het totale warmteverbruik betreft. 
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 7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit onderzoek is aangetoond dat de ontwikkelingen rondom het nieuwe telen met 

behulp van slimme combinaties van materialen verdergaande energiebesparing 

mogelijk is. Door de toepassing van luchtdichte schermen worden schermen met 

een hogere warmteweerstand mogelijk. Het gebruik van stilstaande lucht als 

isolator ligt voor de hand om warmteweerstand en opvouwbaarheid te combineren. 

Materialen met een goede warmtereflectie worden al gebruikt, maar door deze toe 

te passen op bijvoorbeeld folies kan ook de warmteoverdracht door straling verder 

beperkt worden. 

 

Met een scherm dat opvouwbaar is en toch goede isolatiewaarde heeft, in 

combinatie met een transparant energiescherm is bij tomaat jaarlijks 5.9 m
3 
gas te 

besparen ten opzichte van de huidige referentie met twee schermen. Dit is redelijk 

complex en dus duur concept op basis van een plissé. Met een veel eenvoudigere 

combinatie van twee gemetalliseerde folies is nog altijd 4.7 m
3
 te besparen. De 

uitdaging zal daarbij zijn om een gelijkmatige spouw over de hele kas te realiseren. 

Hiervoor zijn enkele mogelijke oplossingen geschetst. Ook is een alternatief 

geschetst dat niet bestaat uit een plissé maar een zigzag. Dit zou verder uitgewerkt 

kunnen worden met leveranciers. 

 

Voor transparant scherm dat bij daglicht gebruikt wordt, geldt dat 

lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde dusdanig in tegenstelling zijn met elkaar dat 

niet gelukt is om een materiaal te vinden waarmee meer energie bespaard kan 

worden door de isolatiewaarde tijdens het gebruik te verhogen. Het toevoegen van 

lagen kost altijd ongeveer 6% licht door de optredende reflecties. Eerder moet 

gezocht worden naar het verhogen van de lichtdoorlaat, ongeacht de 

isolatiewaarde, omdat dan meer schermuren gemaakt kunnen worden. 

 

Vooraf werd verwacht dat fabrikanten kant en klare samenstellingen van materialen 

konden aanleveren die als scherm gebruikt kunnen worden. Dat is niet gebeurd. 

Daarom zijn handmatig samenstellingen gemaakt die op labschaal getest konden 

worden volgens de guarded hot plate methode. Hiermee is aangetoond wat de 

potentie is van dergelijke samenstellingen. Om deze schermen commercieel 

beschikbaar te maken zal een productontwikkelingstraject doorlopen moeten 

worden. Daarnaast zal in de praktijk aangetoond moeten worden dat het telen met 

luchtdichte schermen tot goede resultaten leidt. 
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 8 Discussie 

In dit rapport is het onderzoek naar hoogisolerende schermen beschreven. De 

nadruk lag daarbij op materialisatie van de schermen. Om de besparing daarvan in 

te kunnen schatten, is een vergelijking gemaakt met een referentiesituatie waarbij 

de meeste parameters gelijk gehouden zijn. Opgemerkt wordt dat de referentie 

situatie een realistische uitvoering is van Het Nieuwe Telen. Het gaat echter niet 

zozeer om het gasgebruik van de referentie maar om de besparing door de nieuwe 

schermen ten opzichte van de referentie. Daarnaast is het mogelijk om met deze 

nieuwe schermen Het Nieuwe Telen door te ontwikkelen. Door daar gebruik van te 

maken, kan de besparing nog verder oplopen. Hoewel dit buiten het bestek van het 

onderzoek valt, wordt de problematiek hieronder beschreven. Dit vormt input voor 

verdere ontwikkelingen. 

 

Een zeer belangrijke stap die gezet wordt, is het telen met dampdichte schermen. 

Dit moet er toe leiden dat vocht, latente warmte, pas wordt afgevoerd als daartoe 

besloten wordt. Temperatuurverschillen in de kas kunnen een noodzaak vormen 

om vocht af te voeren, omdat deze lokaal kunnen zorgen voor condensatie op het 

gewas. In de huidige situatie worden kieren getrokken in het scherm om vocht af te 

voeren, maar tegelijkertijd zorgen de kieren weer voor temperatuurverschillen, 

omdat koude lucht van boven het scherm, niet gelijkmatig verdeeld, de kas in 

stroomt, waardoor condens kan optreden. Om dat te voorkomen wordt er harder 

gestookt waardoor de verdamping toeneemt. Dat is een negatieve spiraal die niet 

alleen leidt tot een hoog energiegebruik, maar ook tot schimmelziekten. 

 

Bij volledig gesloten, sterk isolerende schermen, al of niet in combinatie met 

ventilatoren zullen de temperatuurverschillen kleiner worden. Doordat de 

stralingstemperatuur van de onderzijde van het scherm daarbij hoger wordt, wordt 

de temperatuur van de plantkop hoger. Mogelijk kan daarop gereageerd worden 

door de kastemperatuur verder te laten zakken. Daardoor zal de RV stijgen en dus 

het vochtdeficit dalen. Maar doordat de temperatuurverschillen onder een 

hoogisolerend scherm veel kleiner worden, hoeft de kans op condensatie of botrytis 

daarmee niet groter te worden. Stel dat de temperatuur van de kaslucht zakt naar 

16 °C, waardoor de RV stijgt naar 92%. Dan is het dauwpunt 14,8 °C en het VD 1,1 

g/m
3
. Dat lijkt een waarde die nog tot weinig problemen zal leiden. Hoe hoger de 

vochtinhoud van lucht, hoe effectiever het ontvochtigen. Dit heeft een positief effect 

op de besparing. 

 

In Figuur 21 is te zien dat naarmate de isolatie van de kas door schermen hoger 

wordt, het aardgasverbruik sterker gedomineerd wordt door de energie die nodig is 

voor de verdamping. Om dit te reduceren zijn twee maatregelen mogelijk: 

reduceren van de verdamping en terugwinning van latente warmte. 

 

Welke verdamping nu minimaal noodzakelijk is, is onderwerp van lopend 

onderzoek. Verdamping van de plant is nodig om twee redenen: de aanvoer van 

bouwstoffen en het afvoeren van overtollige energie. Van de eerste lijkt het 

aannemelijk dat het volstaat om per dag een zekere waterstroom te hebben gehad 

die in overeenstemming is met de hoeveelheid fotonen die de plant bereikt hebben 

en dus met de hoeveelheid suikers die potentieel kunnen zijn aangemaakt. Voor dit 

proces zijn zowel vocht als bouwstoffen nodig zijn. Dat betekent dat het voor de 
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 hand ligt om vooral de zon zijn werk te laten doen en juist dan veel vocht af te 

voeren. Het lijkt in dat verband nuttig om in de nacht de plant voldoende reserve 

aan vocht te laten opslaan en overdag te vernevelen zodat de namiddagdepressie 

zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 

vergroot verneveling echter de totale verdampingssom over een dag omdat de 

huidmondjes veel langer open blijven. 

 

Dit pleit er dus voor om overdag alle zonlicht toe te laten en de verdamping te 

simuleren en tijdens het schermen de verdamping alleen maar af te stemmen op de 

gewenste vochtstroom voor specifieke processen, waardoor de besparing 

toeneemt. Met name voor calciumtransport wordt een zekere verdamping in stand 

gehouden wordt die over de hele plant gelijkmatig verdeeld is. Omdat de 

buistemperaturen sterk omlaag zullen gaan onder een hoogisolerend scherm zal er 

met luchtbeweging rondom het hele gewas actief gezorgd moeten worden voor een 

gelijkmatige verdeling van de verdamping. 

 

Het terugwinnen van latente (en voelbare) warmte is mogelijk met 

installatietechniek. In de huidige situatie gebeurt dat in zekere mate door 

condensatie tegen het kasdek. Een deel van de warmte komt ten goede aan de 

kaslucht, maar een deel verdwijnt via het glas naar buiten. Dat kan efficiënter. 

Voorbeelden hiervan zijn efficiënte en/of goedkope lucht-lucht of lucht-water 

warmtewisselaars of ontvochtigen met zouten. Ook op dit onderwerp vinden de 

nodige ontwikkelingen plaats. Voorwaarde voor het terugwinnen van latente warmte 

is dat vocht niet ongecontroleerd verdwijnt, dus dampdichte schermen. De kosten 

van de installatie moeten uiteraard gezien worden in relatie zijn tot de gerealiseerde 

besparing. 

 

Bijkomend voordeel van nieuwe schermen zou moeten zijn dat 

jaarbelastingsduurkromme vlakker wordt, omdat piek voor verwarming kleiner 

wordt, terwijl ander (niet seizoensgebonden) verbruik gelijk blijft. 

De installatie wordt hier immers op gedimensioneerd. Er kan volstaan worden met 

een kleinere installatie en de aansluitwaarde vermindert. 

 

De resultaten in dit rapport zijn bepaald door meetgegevens van nieuwe 

schermdoekmaterialen te gebruiken in jaarrond simulaties, waarmee het theoretisch 

energiegebruik bepaald is. Simulaties zijn altijd een vereenvoudiging van de 

werkelijkheid en meetgegevens kunnen fouten bevatten. Materiaaleigenschappen, 

vooral de mate van infrarood reflectie, veranderen bovendien als ze bijvoorbeeld 

nat worden door condens. Condensatie is lastig nauwkeurig te simuleren, omdat 

bijvoorbeeld luchtsnelheden van invloed zijn en deze nogal variëren. Bij de 

laagopbouw van de schermen dient er rekening mee gehouden te worden, zodat 

condens zo min mogelijk zal optreden. Foutstapeling kan optreden. De verwachting 

is dat dit meevalt, aangezien de nauwkeurigheid van beide factoren redelijk bekend 

is. De nauwkeurigheid wordt geschat op in de orde grootte van enkele procenten. 
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 A Oplossingsrichtingen voor nieuwe schermen 

In het kader van het opstellen van het programma van eisen is een aantal 

oplossingsrichtingen gedefinieerd. Uiteindelijk is gekozen voor schermsystemen die 

zo veel mogelijk geïntegreerd kunnen worden met de bestaande systemen. Om de 

oplossingsrichtingen toch te bewaren met het oog op toekomstige ontwikkelingen 

zijn ze opgenomen in deze bijlage. 

 

De oplossingsrichtingen golden in eerste instantie als inspiratiebron voor de 

leveranciers, maar vormden geen eis. De oplossingsrichtingen betreffen zowel 

schermdoek materialen als mechanieken. Veel van deze mogelijke oplossingen zijn 

niet nieuw. Er zijn in het verleden verschillende varianten opgekomen, al of niet 

getest en toegepast en weer verdwenen. De oorzaken lagen in veel gevallen in de 

duurzaamheid en robuustheid van de systemen of materialen. Inmiddels is er op 

verschillende gebieden voortgang geboekt, zowel aan de kant van de materialen en 

systemen (denk aan nieuwe en duurzamere materialen) als aan de kant van de 

teelt (denk aan het nieuwe telen en de toegenomen energiekosten) die een 

heroverweging zinvol maken. 

 

Huidige configuratie: 

 

Figuur 22. Werking conventioneel schermsysteem met één scherm op de onderrand. 
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Figuur 23. Huidige configuratie HNT met twee schermen. 

Bij het nieuwe telen is zowel op de onderrand als op de bovenrand van de 

tralieligger een scherm gemonteerd bestaande uit een dradenbed, opwaaidraden, 

en een sluitprofiel dat voortbewogen wordt met trekdraden. Slip- of veerblokjes 

zorgen er voor dat er geen permanente kieren ontstaan en dat bij het trekken van 

een kier er een zo goed mogelijk evenwijdige kier ontstaat. Door rek op de 

trekdraden bij meerdere vakken per trekdraad ontstaat er evenwel altijd enige 

ongelijkheid in de kieren in de verschillende vakken. Dat betekent dat er in 

bepaalde vakken te veel of te weinig luchtuitwisseling tussen de lucht onder en 

boven het scherm optreedt met als gevolg te veel energieverlies of een te hoge 

luchtvochtigheid. Er zijn op dit moment ontwikkelingen gaande om de kieren in 

meer losse zones en preciezer te sturen. 
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 Kruipruimtefolie 
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Figuur 24. Kruipruimtefolie. 

Deze folies worden toegepast in kruipruimtes van woningen om het energieverbruik 

te verlagen. De besparing wordt bereikt door folies met een lage emissie toe te 

passen met een luchtspouw. De ideale hoogte van de spouw zal nog berekend 

worden. Dit heeft alleen zin als het materiaal niet lucht doorlatend is. In 

opgevouwen toestand neemt dit doek, bij gelijke laagdikte, meer ruimte in dan een 

enkel doek van hetzelfde materiaal. Een andere manier om luchtspouwen te 

creëren is door een harmonicavorm. Ook dit is eerder toegepast. Er mag geen 

condensvorming optreden in de spouwen. 
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 Buisfolie 
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Figuur 25. Buisfolie. 

Bij deze (eerder toegepaste) variant worden buisfolies in de spantrichting van de 

kas hangend aangebracht en opgeblazen, waardoor ze elkaar raken en een 

luchtdichte laag, met spouwen vormen. Als de folie blijft hangen, neemt het te veel 

licht weg. Naar de tralieligger schuiven kan dit (deels) oplossen. Ook in de 

lengterichting oprollen op een as die tevens dienst doet als luchtkanaal is mogelijk. 

Aandachtspunten bij dit concept zijn het opblazen en leeg laten lopen van de 

slurven en het voorkomen van condensvorming in de slurven. 
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 Nonwovens 
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Figuur 26. Nonwovens. 

Ook dit is eerder toegepast. De ontwikkelingen van nieuwe vezels en materialen 

biedt wellicht nieuwe kansen. 
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 Foam/bubbeltjesplastic 
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Figuur 27. Foam. 

Materialen met een grotere laagdikte hebben een (veel) hogere isolatiewaarde. 

Opvouwbaarheid is echter een probleem. Bewegen in spantrichting, met een soort 

ritssluiting, kan een oplossing zijn. 
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 Rolschermen 
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Figuur 28. Rolschermen. 

Rolschermen worden tot nu toe vooral verticaal en onder afschot uitgevoerd. Door 

aanpassing in het mechaniek zouden ze ook horizontaal uit te voeren zijn. 
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 Nieuwe macro-structuren 

 

Door nieuwe macrostructuren toe te passen kan misschien toch een hogere 

isolatiewaarde gecombineerd worden met compacte opvouwbaarheid. Te denken 

valt aan franjes die aan het scherm hangen en die een stilstaande luchtlaag 

creëren. Een ander voorbeeld is een rekbaar scherm, zoals van Contechma. Door 

het scherm in verschillende mate te rekken is bovendien de licht- en 

luchtdoorlatenheid te sturen. 
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Figuur 29. Macro-structuren. 


