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Referaat
Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de haalbaarheid van elektriciteitsproductie door integratie 
van PV in schaduwschermen. Op basis van een innovatief schermconcept (DV systeem), bestaande uit een 
oprolbaar scherm dat tevens in zijn geheel verplaatsbaar is kan met een bepaalde schermregeling een traploos 
gemiddeld schermpercentage gerealiseerd worden. Voor het schermdoek zijn verschillende prototypes flexibel 
PV ontwikkeld waarbij de focus lag op flexibiliteit, betrouwbaarheid en robuustheid. De haalbaarheid van een 
dergelijk systeem is afhankelijk van de toekomstige waarde van elektriciteit en de noodzakelijke ontwikkelingen 
op het gebied van flexibel PV.

Abstract
This report covers the results of research into the feasibility of electricity production by integrating PV in shading 
screens. Based on an innovative screen concept (DV system), consisting of a roll-up screen that can also be 
translated entirety, a stepless average shading factor can be achieved using a smart screen control. Various 
prototypes of flexible PV have been developed for the screen material with a focus on flexibility, reliability 
and robustness. The feasibility of such a system depends on the future value of electricity and the necessary 
developments in the field of flexible PV.
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Samenvatting

De glastuinbouw wil met een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening in 2050 
klimaatneutraal zijn. In dat kader speelt de optimale benutting van zonne-energie een belangrijke rol. Het 
combineren van stroomproductie met voedselproductie (Agrivoltaics) wordt steeds vaker toegepast. Waar bij 
zonnepanelen boven akkerbouwgewassen een beschermde werking hebben tegen de weersinvloeden hebben 
zonnepanelen in of op een tuinbouwkas dit voordeel niet. Daar komt bij dat in de glastuinbouw de inkomsten 
per m² over het algemeen (veel) hoger dan de inkomsten uit geproduceerde elektriciteit zodat bij lichtminnende 
gewassen alleen gewasproductie meer rendeert dan de combinatie met PV. Voor schaduwgewassen kan de 
overtollige zonne-energie echter gebruikt worden zonder dat dit ten koste gaat van de gewasproductie. Dit is 
eerder in kasconcepten zoals de Daglichtkas uitgewerkt en opgeschaald naar de praktijk. 

Waar de Daglichtkas uitgaat van concentrated PV en warmte-oogst gaat het in dit rapport om PV-cellen 
geïntegreerd in een schaduwscherm. Hiervoor heeft consortiumpartner Verzuu Screen Development een 
innovatief schermsysteem ontwikkeld (DV systeem), bestaande uit een rolscherm dat naast op- en afrollen ook 
als 'eiland' heen en weer kan bewegen tussen 2 spanten. Voordeel is o.a. dat met een bepaalde schermregeling 
een traploos schaduwpercentage kan worden gerealiseerd waardoor bespaard kan worden op een 2e scherm. 
Omdat deze regeling bestaat uit het herhalende cycli van (volledig) op- en afrollen zal het gewas afwisselend 
blootgesteld worden aan het volle daglicht en maximale schaduw krijgen maar zal de gemiddelde lichtverdeling 
over één cyclus wel homogeen zijn. Bij realistische looptijden kan de cyclustijd oplopen tot 40 minuten bij 
hoog geschermde teelten. Op de vraag in hoeverre dit bij schaduwgewassen tot problemen in de vorm van 
fotoinhibitie en bladschade leidt (of mogelijk voordelen) kan geen eenduidig antwoord gegeven worden maar het 
is niet uitgesloten dat dit de gemiddelde fotosynthesecapaciteit significant verlaagt.

Voor de integratie van de PV-cellen zijn een 2 tal architecturen getest waar bij de eerste architectuur de focus lag 
op flexibiliteit en dikte en bij de tweede op betrouwbaarheid en robuustheid. Door te werken met by-pass diodes 
bleek een alternatieve architectuur mogelijk die bij op en afrollen hogere opbrengsten geeft. De verwachting is 
dat een combinatie van de beide concepten tot zowel een flexibeler als een eenvoudiger produceerbaar PV-
geïntegreerd scherm zal leiden. Uit metingen aan het functional model blijkt dat het cel rendement overeenkomt 
met de verwachte waarde en dat gedeeltelijke beschaduwing geen extra rendementsverlies tot gevolg heeft. 
Knelpunt is nog de flexibiliteit omdat het ontwikkelde prototype PV scherm niet flexibel genoeg blijkt om op 
te kunnen rollen met een diameter die acceptabel is met betrekking tot lichtonderschepping. Wat betreft 
klimaatomstandigheden absorberen PV-cellen zoveel mogelijk licht waar een conventioneel schaduwscherm 
juist overtollig licht reflecteert. Ook kan PV in de open lucht beter afkoelen door uitstraling naar de hemel terwijl 
dat in een kas veel minder lukt. De gesimuleerde tempereratuur-extremen lijken echter niet tot significant 
rendementsverlies te leiden in vergelijking tot conventioneel PV.

De investeringsruimte van het onderzochte schermconcept hangt af van het schermgebruik, de waarde van de 
geproduceerde elektriciteit en de terugverdientijd. Voor de zwaarst geschermde teelten (max 6 mol/dag, 2600 
schermuren) wordt maximaal 55 kWh/m² kas per jaar geproduceerd bij 100% PV-bedekking. Bij een realistische 
waarde van 100 Euro/MWh en een terugverdientijd van 10 jaar zal de investeringsruimte liggen tussen ca. 27 
euro/m² bij een PV-bedekking van 25% en ca. 62 euro/m² bij 100% bedekking, inclusief de kosten voor een 
uitgespaard 2e scherm. Voor minder zwaar geschermde teelten zal deze investeringsruimte evenredig minder 
zijn met het aantal schermuren.



6 | WPR-1146



 WPR-1146 | 7

1 Inleiding

De glastuinbouw wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Glastuinbouw en overheid hebben de energiedoelen 
en ambities voor de komende jaren afgesproken en vastgelegd in de Meerjarenafspraak Energietransitie 
Glastuinbouw 2014-2020. Het innovatieprogramma Kas als Energiebron (Koepel PPS Energie & CO2) werkt aan 
onderzoek en kennis om de omschreven doelen in de praktijk om te kunnen zetten. Het doel voor 2050 is dat de 
glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening heeft. 

In dat kader speelt de optimale benutting van zonne-energie een belangrijke rol. Zonne-energie is een 
belangrijke productie factor. Zonlicht is energie voor kassen en drijvende kracht van de fotosynthese en daarmee 
groei en productie van gewassen. Binnen de lopende PPS Smart Materials wordt gewerkt aan slimme en flexibele 
materialen welke zonlicht in elke klimaatregio in de wereld omzetten in de juiste vorm (hoeveelheid, spectrum, 
geometrische verdeling) welke een teelt nodig heeft voor een hoge opbrengst, goede smaak, met veel gezonde 
inhoudsstoffen. Alle groeifactoren (licht, temperatuur, CO2, luchtvochtigheid) worden geregeld door slimme of 
aanpasbare materialen om een voedselproductie met een minimale inzet van natuurlijke hulpbronnen (energie, 
CO2, water) te kunnen bereiken. Elektriciteitsproducerende materialen zijn hier nog niet in meegenomen.

Het combineren van stroomproductie met voedselproductie (Agrivoltaics) wordt steeds vaker toegepast. Waar 
bij zonnepanelen boven akkerbouwgewassen of grasland de gewassen in een gematigd klimaat profiteren van 
bescherming tegen regen, hagel, teveel straling en warmte hebben zonnepanelen in of op een tuinbouwkas 
dit voordeel niet. Daar komt bij dat de glastuinbouw over het algemeen per oppervlakte-eenheid veel meer 
opbrengt dan de akkerbouw. De inkomsten uit geoogst producten liggen over het algemeen veel hoger dan 
de inkomsten uit geproduceerde elektriciteit. Voor de lichtminnende groentegewassen geldt dat elke procent 
minder licht resulteert in 0.7 tot 1% minder productie. Omdat de productie van beide systemen vrijwel lineair 
verloopt met de lichtintensiteit zal of gewasproductie of elektriciteitsproductie het meest renderen in plaatst van 
een combinatie. Bij een gemiddelde productiewaarde van 50 euro/m²/jaar voor een groentegewas en 15 euro/
m²/jaar voor elektriciteitsproductie (150 kWh/m²/jaar bij 10 ct./kWh) is de gewasproductie onder de huidige 
omstandigheden het meest rendabel. Voor schaduwgewassen echter, waar de relatie tussen licht en productie 
veel zwakker is, ligt dit anders. Hier kan de overtollige zonne-energie gebruikt worden voor de productie van 
energie, welke bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen voor kassen in 2050, namelijk de realisatie van een 
klimaat neutrale kas. Dit is eerder in kasconcepten zoals de “Daglichtkas” uitgewerkt en opgeschaald naar de 
praktijk. Nieuwe oplossingen richting elektrificatie zijn nodig voor de toekomst.

In de studie “Benutting van zonne-energie in de tuinbouw – een strategische verkenning” van de 
Zwart et al. (2011) zijn mogelijkheden voor de energieopwekking met behulp van kassen en behoud van 
gewasproductie onderzocht. Het gebruik van flexibele zonnecellen op schermen was één van de opties 
die verkend werden. Toen is geconcludeerd dat afhankelijk van de gewaseisen ca. 15-25 kWh/m2 kas/jaar 
opgewekt kan worden met behulp van de toen beschikbare technologie. Een onbelicht bedrijf kan hiermee zijn 
elektriciteitsbehoefte volledig dekken. 

In de huidige studie met dit rapport als resultaat, is een prototype PV-scherm ontwikkeld. Dit traject bestaat uit 
verschillende onderdelen, de ontwikkeling van flexibele PV-cellen, de uitwerking van een nieuwe schermconcept 
(DV systeem), de integratie van PV-cellen in het schermdoek en een verkenning van de investeringsruimte.

https://www.kasalsenergiebron.nl/content/docs/Over_ons/Meerjarenafspraak_energietransitie_glastuinbouw_2014-2017.pdf
https://www.kasalsenergiebron.nl/content/docs/Over_ons/Meerjarenafspraak_energietransitie_glastuinbouw_2014-2017.pdf
http://www.wur.nl/nl/show/Rapport-Strategische-verkenning-zonneenergie-in-de-tuinbouw.htm
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2 Terminologie

Cel rendement   Efficiëntie waarmee zonlicht omgezet wordt in elektriciteit [%].

Spant    Tralieligger (haaks op de goot) waartussen het scherm heen en weer beweegt.

Vakmaat   De afstand tussen 2 spanten waarbinnen een scherm heen en weer loopt.

Gootrichting   In de richting van de goot.

Spantrichting   In de richting van het spant.

Looprichting   In de richting van het spant.

Schermeiland    Een rolbuis met gedeeltelijk opgerold schermdoek aan weerszijden met en 
bepaalde totale breedte in de looprichting (DV systeem).

Transleren    Het schermeiland verplaatst met een vaste breedte in looprichting 
(DV systeem).

Roteren     Het schermeiland rolt op of af waarbij de breedte af- resp. toeneemt 
(DV systeem).

Drager    Basis schermmateriaal waarop de PV-cellen gelamineerd worden.

Bus    Stijf profiel voor behuizing van de kabels voor stroomafvoer.

Zoom     Lus verwerkt in de rand of het midden van het scherm met als doel het scherm 
middels een pees aan de rolbuis te kunnen bevestigen.

Pees     Draad die door de zoom gestoken wordt, beide in de uitsparing van de rolbuis 
met als functie het zekeren van het doek aan de rolbuis.

Trekdraad   Draad vanaf het spant naar de bus.

Scherm    Totaal van drager + PV + bedrading stroomafvoer.

Rolbuis     Buis waarop vanuit 2 zijden het scherm op- en afgerold wordt waarbij het doek 
strak gehouden wordt met een torsieveer in de buis met moment-arm in een 
geleiderail aan de gevels.

Randprofiel     Profiel aan de uiteinden (randen) van het scherm dat vast zit aan de 
trekdraden.

Trekbuis    Buis waarop de trekdraden op gerold worden (2 trekbuizen per spant)

Rotatie    Oprollen van het scherm.

Translatie   Verplaatsten van het schermeiland in gootrichting (DV systeem).

Schermbreedte    De breedte van het scherm in looprichting, die uitgerold nodig is om bij continu 
transleren en roteren een bepaalde schaduwfractie te halen (DV systeem).

Relatieve schermbreedte  De schermbreedte als percentage van de vakmaat [%] (DV systeem).
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Schaduwfractie   Reductie van het licht dat al in de kas is [-] of [%].

Functional model  Testopstelling als opstap naar het study model (WP6).

Study model    Opstelling waarin alle functionaliteiten worden geïntegreerd en getest 
op relevante grootte, in het geval van een scherm het scherm en 
schermmechaniek in een kasdekconcept (1 kap × 1 vak) op ware grootte.

Frame     Metalen constructie van het functional model waarop trekbuizen, rolbuizen, 
scherm en bekabeling gemonteerd worden.
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3 Programma van eisen

3.1 Gewas en lichtbehoefte

In de groenteteelt is er onder Nederlandse omstandigheden zelden sprake van een lichtoverschot in het 
zichtbare golflengtegebied. Onderscheppen van zonlicht, zoals bij het gebruik van schermen of bij dakvlakken 
die gedeeltelijk met PV-cellen zijn belegd, zal dan dus ook duidelijk ten koste van de productie gaan (De Zwart, 
2011). Bij eigen gebruik zal het oppervlak PV beperkt moeten blijven om (zonder opslag) geen overschot van 
elektriciteit te creëren. Bij teruglevering zal van een relatief lage terugleververgoeding uitgegaan moeten worden 
die een irreëel hoge waarde zou moeten hebben om een break even point in variabele kosten te bereiken. Daar 
komt bij dat als PV op jaarbasis meer zou opleveren dan het produceren van groenten, het volledige kasdek 
volgelegd zou worden waarmee er sprake is van een zonnepark in plaats van agri PV. Voordelen van PV ten 
opzichte van een conventioneel schaduwscherm, anders dan de geproduceerde elektriciteit, zijn er evenwel niet 
of nauwelijks. Eventuele (toekomstige) prijsstijgingen van elektriciteit en prijsdalingen van PV hebben slechts 
invloed op het break-even point maar het gegeven dat de combinatie van PV en groenteteelt economisch altijd 
ongunstiger is dan de afzonderlijke toepassing blijft.

Voor schaduw minnende teelten zoals ficus, Anthurium, Bromelia en Phalaenopsis, is er echter wel sprake 
van een lichtoverschot gedurende een gedeelte van het jaar en maken samen ca. 20% van het totaal areaal 
aan glastuinbouw. Bij schaduw minnende gewassen wordt met een scherm een bepaalde fractie van het 
binnenvallende licht gereflecteerd (en vaak onverhoopt ook geabsorbeerd). Onderstaande tabel laat zien hoeveel 
licht voor een potplantenteelt als overtollig licht kan worden beschouwd, als functie van de schermeigenschappen 
en instellingen die voor de scherming worden gebruikt. In deze tabel is rekening gehouden met 75% transmissie 
van het kasdek (dus een enkel-glas kas). Ter vergelijk op jaarbasis valt er in Nederland ca. 3600MJ/m2 op de 
grond (buiten de kas).

Tabel 1
Jaarlijkse hoeveelheid licht in MJ/m² kas die in een kas wordt weggeschermd bij verschillende sluitingscriteria 
en bij verschillende schaduwpercentages (De Zwart, 2011).

Schaduwpercentage

Sluitingscriterium (zonnestraling buiten) 20% schaduw 40% schaduw 60% schaduw

200 W/m² 465 930 1395

300 W/m² 393 786 1178

400 W/m² 317 634  951

500 W/m² 241 481  722

600 W/m² 164 329  493

De tendens in de teelt van potplanten in het algemeen (Het Nieuwe Telen Potplanten) is echter dat er minder 
uren geschermd wordt en lagere schaduwfracties worden toegepast. De getallen in de rechterbovenhoek van de 
tabel hebben dan ook geen praktische waarde.

Naast momentaan wordt bij deze gewassen ook op dagelijkse lichtsom aan PAR geschermd. Wanneer tussen de 
6 – 10 mol/m2 is bereikt gaan de schermen dicht.

Beide stralingscriteria zorgen ervoor dat op jaarbasis tussen de 1500 en 2600 uur geschermd wordt. 
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3.2 Kas en teelt

Eén van de teelten met de meeste schermuren is phalaenopsis. De phalaenopsisteelt kan opgedeeld worden 
in een aantal fasen. Na het oppotten wordt in de opkweekfasen een temperatuur van 28oC aangehouden 
om de planten vegetatief te laten ontwikkelen. Als de planten voldoende bladeren gemaakt hebben gaan de 
planten naar de bloei-inductie met een lage temperatuur van 18-20oC en hoog lichtniveau. Na inductie van 
de bloemtakken kan de temperatuur iets verhoogd worden naar 20-21oC om de takuitgroei te versnellen. 
Het overgrote deel van de Phalaenopsisbedrijven heeft voor de teeltfasen 2 aparte afdelingen (opkweek en 
gecombineerde koel- en afkweekafdeling) in plaats van 3 aparte afdelingen (opkweek, koeling en afkweek). 
Planten worden naar de volgende afdeling verplaatst als ze voldoende grootte hebben of als er voldoende takken 
geïnduceerd zijn. Ongeveer de helft van de teeltoppervlakte wordt door de warme afdeling ingenomen. Als de 
koelafdeling apart is, beslaat deze ca. 1/6 van de teeltoppervlakte (Campen et al. 2010; Gieling et al. 2010).

Voor phaleanopsis zijn de lichtbehoefte voor de verschillende teeltfases weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2
Phalaenopsisteelt: kenmerken van de verschillende teeltfasen.

 Fase Opkweek 1 Opkweek 2 Bloei-inductie Tak-uitgroei

PAR maximaal (µmol m-2 s-1) 70-90 80-110 150-170 130-150

PAR som (mol PAR m-2 etm-1) 3-3.5 4-4.5 6-7 5.5-6.5

Temperatuur (oC) 28 28 18-19 19-21

Teeltduur (weken) 12-14 12-14 6-8 8-12

Plantdichtheid (potten·m-2) 80 60-45 45-37 37

Er wordt meestal een combinatie van energie- en schaduwscherm gebruikt. Het energiescherm is in de warme 
afdeling in de nacht bijna het gehele jaar gesloten. Alleen op het moment dat de buitentemperatuur meer dan 
25oC is en de zonne-instraling minder dan 400 W·m-2 gaat het scherm open. Bij een hoger lichtniveau wordt er 
een kier van 10% aangehouden bij hoge buitentemperatuur. In de koude afdeling wordt het scherm gebruikt bij 
een buitentemperatuur lager dan 8oC en een lichtniveau buiten de kas van minder dan 50 W·m-2. 
Om het lichtniveau op de plant vrijwel traploos te kunnen sturen zijn er meerder schermen in gebruik. 
Het schaduwscherm gaat dicht in de nacht en als het lichtniveau in de kas:
• In de winter boven de 150 W·m-2 globale straling buiten de kas. 
• Vanaf 1 maart boven de 200 W·m-2 straling buiten de kas. 
• Vanaf 1 mei tot 1 september vanaf 300 W·m-2 straling buiten de kas, dit in relatie tot de benodigde lichtsom en 

het aanbrengen van krijt op het kasdek.

Om tot een potentieel grootschalige toepassing van elektriciteitsproducerende schaduwschermen te komen 
zal worden uitgegaan van een standaard Venlo kas met al dan niet diffuus glas. Op de meeste bedrijven wordt 
van medio februari tot 1 oktober één of meerdere krijtlagen op het kasdek aangebracht om minder licht toe te 
laten. In het begin wordt 65% van het licht tegengehouden, op 1 mei 75% en op 1 september wordt nog 65% 
tegengehouden ten gevolge van veroudering van het krijt en op 1 oktober wordt het krijt verwijderd. In de 
koude afdeling wordt in maart 40% van het licht tegengehouden door het krijt; deze wordt in april verhoogd 
naar 50%.

In de warme afdeling wordt assimilatiebelichting met een lichtintensiteit van 100 umol/m2/s toegepast, in de 
koude afdeling 150 umol/m2/s. De belichting wordt gebruikt van 1 september tot 1 mei. In de warme opkweek-
afdelingen wordt het licht ingeschakeld als de lichtintensiteit t.g.v. zonne-instraling binnen in de kas onder 
de 100 umol/m2/s lux zakt bij de warme afdeling bij 150 lux. Van 19:00 uur tot 05:00 uur is de belichting 
geblokkeerd.

Een ondernet onder de tafels van 18 buizen van 51 mmØ per 12.8 meter kap, en een bovennet van 6 buizen van 
51mmØ per 12.8 meter kap. De maximale capaciteit door de ketel geleverd is 200 W·m-2 in de warme afdeling. 
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De ramen worden geopend als de kasluchttemperatuur 1°C boven de stooktemperatuur ligt. Er
wordt een P-band van 5 (à 8)°C gebruikt in de berekeningen, wat inhoudt dat de ramen volledig
geopend zijn indien de kasluchttemperatuur 6 (à 9)°C boven de ventilatietemperatuur uitkomt. De loef-zijdige 
ramen gaan open als de lij-zijdige ramen verder dan 50% zijn geopend.

De kas ventileert op basis van luchtvochtigheid bij een RV groter dan 65%. Er wordt niet extra verwarmd indien 
door ventileren niet voldoende vocht wordt afgevoerd. In de winter wordt tijdens gebruik van het energiescherm 
een maximale kier van 1% aangehouden om vocht af te voeren, vanaf 1 maart 2%, vanaf 1 mei 4%, vanaf 
1 september tot 1 november 2%. 

Het schaduwscherm wordt maximaal 10% geopend op basis van luchtvochtigheid. In de koude afdeling wordt 
een relatieve luchtvochtigheid van 70% nagestreefd. Alleen in de koude afdeling wordt koeling ingezet. De 
hoeveelheid koeling is niet gelimiteerd en zorgt dat de streeftemperatuur altijd gehaald wordt (slechts enkele 
graden boven de ventilatielijn).
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4 Zonnestroom (PV)

4.1 Introductie flexibele PV-laminaten

Het opstellen van een programma van eisen voor de zonnestroom opwekkende laminaten (PV-laminaten) is 
lastig. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat alle normen en eisen voor PV zijn opgesteld voor de standaard 
situatie waarbij glazen zonnepanelen worden toegepast op daken of in zonneparken. De belangrijkste normen 
zijn IEC60215 en de daarvan afgeleide IEC 61646. Deze normen beschrijven naast de eisen een uitgebreide test 
sequentie waar alle gecertificeerde zonnepanelen, glas, kunststof of flexibel aan moeten voldoen. 
In dit project is gekozen voor een programma van eisen dat zoveel mogelijk boven genoemde norm volgt, maar 
tegelijkertijd ook voldoet aan de eisen die de specifieke applicatie vragen. Het belangrijkste is de levensduur van 
de PV laminaten en de kwaliteit van de hechting van de laminaten op of in het doek. 

PV-laminaten

De PV laminaten die in dit project gebruikt worden zijn gebaseerd op commercieel verkrijgbaar celmateriaal 
(zonnecellen), namelijk cellen van Miasolé (Figuur 1). 

Figuur 1 Miasolé flexibele CIGS zonnecel

Dit zijn op het moment van publicatie van dit rapport de best verkrijgbare en meest efficiënte flexibele 
zonnecellen

De belangrijkste specificaties zijn:
• Actief materiaal: CoperIndiumGalliumSelenide (CIGS).
• Efficientie 13-17.5% (verbetering gedurende het project!).
• Dikte 0.33mm.
• Gewicht: 8.6 gr (standaard cel van 310 mm).
• Gevoelig voor water/waterdamp.
• Buigradius cel ca 5 cm.
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Omdat deze cellen gevoelig zijn voor water (ook voor waterdamp!), moeten deze voldoende worden ingepakt. 
Zowel aan de achterkant als aan de voorkant (waar het zonlicht binnenkomt) worden folies gebruikt met een 
zeer lage water doorlaatbaarheid. De eis hiervoor is een Water Vapour Transmission Rate (WVTR) tussen de 10-4 
en 10-5 g/m2.dag. Om dit te bereiken wordt in de achterzijdefolie gebruik gemaakt van co-extrusie of evaporatie 
van aluminium, een in de verpakkingswereld veel voorkomende methode. De folie is typisch 200µm dik, 
vanwege eisen die aan de dorslagspanning worden gesteld (>1000V). 

De voorzijdefolie is vanwege de gewenste lichtdoorlaatbaarheid lastiger. Hier wordt typisch gebruik gemaakt 
van folies met ceramische coatings. De best verkrijgbare variant (3M) heeft behalve een vochtbarrière ook 
een frontfolie die het laminaat kan beschermen tegen weersinvloeden (ETFE). Het laminaat wordt bij elkaar 
gehouden door een zogenaamd encapsulant. Dit zijn thermoplastische (of thermohardende) materialen die 
tijdens een vacuumlaminatie stap de lagen met elkaar verbinden. In dit project is voor een thermoplast gekozen. 
Figuur 2 laat een schematische weergave van de samenstelling van de PV laminaten zien. 

Figuur 1 Schematische weergave PV-laminaat. Van onder naar boven: achterfolie; encapsulant; tabbing en 
diodes; PV-cellen; encapsulant; voorfolie

Deze hierboven genoemde eigenschappen en eisen hebben een belangrijke invloed op de buigbaarheid van 
het laminaat. Niet alleen is het laminaat enigszins stijf door de gebruikte materialen in de folies (typisch 
polyethyleentherephthalaat, PET) en de dikte daarvan, maar ook is de ceramische barrière gevoelig voor 
mechanische belasting.

4.2 Pakket van eisen

4.2.1 Interne en externe interfaces PV scherm

Electrische interface
• Het scherm zal aangesloten worden op een commercieel verkrijgbaar elektrisch systeem. Dit system zal uit 

een van de volgende opties bestaan (een optimizer/inverter combinatie heeft de voorkeur): 
 - Optimizer. 
 - Load dump.
 - Inverter.
 - Converter. 

• Het mechanisch aspect van de elektrische interface (van scherm naar elektrisch systeem), zal tijdens het 
project ontworpen worden
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PV-laminaat scherm interface
• Het scherm kan onderdeel van het PV-laminaat vormen. In dat geval zal het scherm bij voorkeur uit PET met 

een Aluminium laag bestaan. In alle andere gevallen zal het laminaat op het scherm/schermdoek worden 
gelamineerd.

PV-laminaat-licht interface
• Het licht dat op het PV laminaat valt zal enigszins diffuus zijn, beschaduwing zal aanwezig zijn, hoewel 

minimaal. In het ontwerp van het pv-laminaat zal schaduw van goten, frame of dwarsbalken niet worden 
meegenomen. 

PV-laminaat/scherm omgeving interface
• Het PV-laminaat geïntegreerd met het scherm zal bestand zijn tegen de te verwachten atmosfeer in een kas. 

Hoge luchtvochtigheid en accumulatie van gassen CO2 zijn te verwachten, 
• Het scherm met geïntegreerde PV modules zal bestand zijn tegen een belasting van 700 op-en-af rol cycli 

(twee keer per dag, een jaar lang). 

4.2.2  Functionele en prestatie eisen

• Het PV-laminaat zal gebaseerd zijn op commercieel verkrijgbare dunne film zonnecellen, met een voorkeur 
voor Miasole/Global Solar vanwege de hoge efficiëntie.

• De efficiëntie van de zonnecellen zal minimaal 13% zijn, volgens opgave van de leverancier.
• De minimaal beschikbare ruimte voor de PV-laminaten zal 1x4m zijn.
• Gebaseerd op de verwachte beschikbare ruimte (1x4m) zal het minimale vermogen 480Wp bedragen (Wp = 

Watt peak, het vermogen gemeten onder standaard testcondities: 25oC, 1000W instraling). 
• Het scherm dat wordt gebruikt voor integratie met de pv-laminaten zal dun (<200µm), flexibel, mechanisch en 

chemisch stabiel zijn. Polyester is gewenst, textiel is toegestaan.
• Het scherm met de daarop geïntegreerde PV-laminaten zal geen fysische en/of mechanische degradatie 

vertonen na een jaar testen en monitoren.
• Het scherm met de daarop geïntegreerde PV-laminaten zal, ter voorkoming van oprol problemen, geen 

oneffenheden vertonen loodrecht op de oprolrichting. 
• Het soortelijk gewicht van het totale schermpakket moet vergelijkbaar zijn met conventionele schermen of in 

ieder geval gedragen kunnen worden door het systeem van trekdraden of een alternatief systeem waarbij alle 
krachten kunnen worden opgevangen door de kasconstructie.

4.2.3 Eisen ten aanzien van omgeving, milieu en veiligheid

• Het elektrische system zal voldoen aan de normen die zijn gesteld voor PV systemen: IEC61215 en IEC 61646 
voor zover die kunnen worden toegepast op een experimentele situatie.

• Het systeem zal zo worden ontworpen dat het DC gedeelte van het scherm/pv laminaat een aanraakveilige 
spanning voert (<48 V). 

• Het systeem zal, als het geplaatst wordt in een kas of meetlocatie, voldoen aan de veiligheidseisen gesteld 
door de eigenaar van die kas of meetlocatie. 

• Het scherm en het geïntegreerde PV-laminaat zal functioneren tussen 0oC en 85oC.
• Het scherm en het geïntegreerde PV-laminaat zal een minimale relatieve luchtvochtigheid van 85% (bij 

voorkeur 95%) bij 85°C weerstaan.



18 | WPR-1146

4.2.4 Eisen ten aanzien van Externe resources

• Voor het meten/monitoren van het scherm zal een extern meetsysteem worden aangeschaft. 
• Het systeem (m.n. motoren en meetapparatuur) zal worden gevoed met een standard 230V/16A aansluiting.

4.2.5 Fysieke eigenschappen

• Het totale oppervlakte van het scherm in de demonstrator zal 4x5m bedragen.
• Het oppervlakte dat bedekt zal worden met PV-laminaten en selecteerbaar op en afgerold kan worden ligt 

tussen 1 en 2,5m van de lange zijde. 
• Het oppervlakte van het scherm dat bedekt wordt met PV-laminaten zal ten minste 1x4 m bedragen. 
• De lichtonderschepping van het opgerold/opgevouwen schermpakket moet kunnen concurreren 

met conventionele schermen. Bij vervanging van meerdere schaduwschermen is dit de som van de 
lichtonderschepping.

• Het scherm moet de mogelijkheid bieden voor gelijkmatig verdeelde perforaties voor vocht/warmte afvoer.
• Het scherm moet of homogeen zijn qua lichttransmissie of moet zodanig geregeld worden date een homogene 

(gemiddelde) lichtverdeling op gewasniveau ontstaat.
• Het scherm moet in geval van vervuiling relatief eenvoudig gereinigd kunnen worden.

4.2.6 Functioneel Diagram en globale architectuur

Het hieronder weergegeven functioneel diagram geeft de belangrijkste functies weer die in de functionele 
demonstrator samenkomen. 

Schermfunctie

Gewasbeschermings-
functie Energieopwekking

Demo energie 
opwekkend scherm

Draagfunctie Beweegbaarscherm-
functie

Monitoring functie Omzettings functie

Oprolfuntie

Heen-en-weerfunctie

Motorfunctie

Controle- en 
aansturrings-functie

Figuur 3 Functioneel diagram van de te ontwikkelen demonstrator
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Deze functies in combinatie met de hiervoor beschreven eisen leiden tot de volgende globale architectuur.

 Systeem

Draagconstructie

Rol-Motor Rolbuis

Scherm

PVlaminaat

Aandrijving

Horizontaal-motor

Voeding/Control

Aan
drijf
me
cha
nis
me

Aandrijifvoeding en 
control

Aandrijving

Voeding/control

DC/ IV monitoring

Inverter Grid

Figuur 4 Globale architectuur Energieopwekkend scherm Demonstrator

De architectuur van het systeem dat ontwikkeld wordt in dit project is weergegeven in Figuur 4. In een 
draagconstructie wordt het scherm gemonteerd op een rolbuis. Deze buis kan worden op- en afgerold met motor 
1 en heen en weer worden bewogen met motor 2. Deze handelingen kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd 
aangestuurd door een controller en uiteraard een voeding. In het scherm is een PV laminaat geïntegreerd. Dit 
laminaat is elektrisch verbonden met een meet/monitoring apparaat waarna de opgebrachte elektriciteit via een 
inverter aan het net wordt terug geleverd. 

4.3 Stand van zaken huidige techniek

Het gebruik van PV in of op kassen is tot op heden niet wijdverbreid om redenen beschreven in de inleiding van 
dit rapport. In het verleden is wel onderzoek gedaan naar concentrated photovoltaics (CPV) in de glastuinbouw 
(Sonneveld, 2008, Swinkels 2021 en De Zwart, 2012) maar dit heeft geen praktisch vervolg gekregen. 
De integratie van PV op schermen en textiel vindt ook niet grootschalig plaats. Er zijn een flink aantal 
demonstratoren en prototypes bekend in een breed scala van toepassingen. Deze toepassingen zijn te vinden in 
een drietal categorieën:
• Militaire toepassingen. 
• Dakbedekking voor licht geconstrueerde gebouwen. 
• Schermen voor zonwering (Figuur 5).



20 | WPR-1146

Figuur 5 Prototype zonwering met flexibele zonnepanelen.

Militaire toepassingen gelden vooral oprolbare lichtgewicht schermen, die makkelijk vervoerd kunnen worden. 
Typisch worden hiervoor amorf silicium (a-Si) zonnecellen gebruikt. Deze hebben als groot voordeel dat ze erg 
stabiel zijn en daardoor op een relatief eenvoudige (en goedkope) manier beschermd kunnen worden. Het nadeel 
van deze technologie is dat de efficiëntie wat achter blijft, met een hoogst gecertificeerde cel efficiëntie van 14% 
door AINST [NREL: Conversion efficiënties of best research solar cells worldwide, 4 january 2021] en een module 
efficiëntie van 8.2% door Pacific Solar ([NREL: Conversion efficiencies of champion solar modules worldwide.]. 
PowerFilm Solar (USA) is een van de bekendere leveranciers van dit materiaal. Het Nederlandse Hyett maakt ook 
gebruik van de hierboven beschreven a-Si technologie en zet vooral in op de lage m²-prijs1. 

Voor Dakbedekking wordt met name CIGS gebruikt. Hoewel de kosten per m2 hoger zijn is de prijs per Wp (Watt 
piek) aanzienlijk gunstiger waardoor het in veel gevallen aantrekkelijker lijkt voor een goede business case. 
Bovendien zijn modules erg goed bestand tegen mechanische stress. Fabrikanten van geschikte modules zijn 
o.a. Miasolé, Midsummer en Sunflare Het Nederlandse Hyett maakt gebruik van de hierboven beschreven a-Si 
technologie en zet vooral in op de lage m2 prijs. Als alternatief zijn er ook dunne, enigszins flexibele kristallijn 
silicium (c-Si) modules op de markt. Ook organische PV valt in deze categorie. 

Hoewel kwetsbaar en moeilijk te verwerken is de hoge efficiëntie een belangrijk pluspunt. Sunport Power (China) 
kan modules leveren met een efficiëntie tot 21.8%. 

In onderstaande tabel zijn de verschillende technologieën samengevat. Voor de volledigheid is Perovskiet als 
opkomende technologie toegevoegd 

Tabel 3
Verschillende technologieën voor PV-modules.

Cell Eff. (%) Module Eff. (%) Flex mod (%) Flex-radius?

CIGS 23.4 19.2 18.5 5-20 cm

a-Si 14.0  8.2 5 cm

c-Si 26.1 24.4 21.5 50-100cm

OPV 18.2 13.2 7 [est.] 5 cm

PSC 25.5 17.9 12 5-10cm

1.  Sinds 2021 lijkt de focus van Hyet verlegt naar absorbers met een hogere efficientie, m.n. tandem modules.
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5 Schermsysteem

5.1 Concepten

In de glastuinbouw worden verschillende typen schermen gebruikt (Bloem, 2000);

Vouwscherm 
Bij vouwschermen wordt het schermmateriaal als een harmonica samengedrukt langs vaste of willekeurige 
vouwlijnen. De opvouwbaarheid van schermmaterialen heeft grote invloed op de pakketomvang. De ontwikkeling 
van energieschermen had tot gevolg dat goed opvouwbare materialen beschikbaar kwamen. Hoewel de 
pakketomvang tevens wordt bepaald door de technische uitvoering van het schermsysteem en de aandrukkracht 
op het schermpakket, is de opvouwbaarheid als specifieke materiaaleigenschap zeer belangrijk. 

Hangend scherm 
Hangende schermen kunnen als een vorm van vouwschermen worden beschouwd. Schermmaterialen voor 
hangende schermen lijken veel op doeken voor schuifschermen, maar soms wordt een stevigere uitvoering 
of een scherm met versterkingsstroken toegepast om uitscheuren bij de ophangpunten te voorkomen. De 
pakketomvang wordt slechts ten dele bepaald door de soepelheid van het materiaal zelf. Van grote invloed zijn 
ook de diktes van de ophanghaken en het aantal haken achter elkaar. De pakketomvang is ten opzichte van 
schuifschermen in een zelfde situatie groter. Systemen met hangend scherm komen in landen als Duitsland en 
Denemarken relatief vaker voor. Een goed geïnstalleerd systeem slijt minder en gaat relatief lang mee. 

Rolscherm 
Bij een rolscherm wordt het scherm opgerold tot een zo compact mogelijke rol. Voldoet een materiaal niet aan 
de gestelde eisen of is de uitlijning en daaruit resulterende krachtenverdeling niet goed, dan zullen gedurende de 
levensduur van het scherm verschillende hinderlijke effecten kunnen optreden zoals uitrekken bij de aandrijving, 
versmallen van het doek door insnoering, omkrullen of ongelijkmatig oprollen door plooivorming. Rolschermen 
worden meest toegepast als gevelscherm of parallel aan het dek.

Na analyse van de voor- en nadelen van de verschillende schermconcepten is gekozen voor een innovatief 
schermsysteem (DV systeem) dat ontwikkeld is door consortiumpartner Verzuu Screen Development en een 
variant is op het rolscherm principe. In de volgende paragraaf zal dit systeem uitgebreid worden beschreven.

5.2 DV systeem

5.2.1 Technische beschrijving

Consortiumpartner Verzuu Screen Development heeft een innovatief rolscherm ontwikkeld (DV systeem) dat 
geschikt zou kunnen zijn als PV scherm. Het bestaat uit een buis (rolbuis) waarop vanuit beide zijde een doek 
op- en afgewikkeld kan worden tot de volle breedte van het vak. Daar komt bij dat de buis verplaatsbaar is 
binnen het vak waardoor het doek naast op- en afrollen (roteren) ook kan transleren. Voordeel van dit systeem 
is dat het met een enkel doek in theorie een traploos variabel gemiddeld schaduwpercentage bereikt kan 
worden, aan de bovenkant begrensd door de lichttransmissie van het doek en aan de onderkant begrensd door 
de lichtonderschepping van het opgerolde schermpakket. Bijvoorbeeld voor een doek van 45% schermwaarde 
geldt dat ieder percentage scherming van 0 tot 45% met dit doek geschermd kan worden. Omdat het doek 
luchtdicht uitgevoerd kan worden kan dit tevens dienst doen als als energiescherm.

Het DV systeem is feitelijk de rollende variant van het trekdradensysteem en heeft hierop een aantal voordelen. 
Zo is de doekslijtage lager en doekpakket kleiner dan bij een gangbaar scherm, is het systeem ook te gebruiken 
als buitenscherm omdat het doek op spanning gehouden wordt. Ook is het systeem te gebruiken met negatieve 
dakhelling (omhooglopend).
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Figuur 6 Grafische weergave van het DV systeem. Het schermoppervlak kan vergroot of verkleind worden 
door het doek rolt aan weerszijden van de rolbuis resp. af en op te rollen (rotatie) terwijl het scherm bij 
gelijkblijvend oppervlak tussen de tralieliggers verplaatst kan worden (translatie).

De rolbuis met aan weerszijden een schermdoek dat middels een doekprofiel aan trekdraden bevestigd wordt, 
houdt de doeken strak door een torsieveer in de rolbuis. De trekdraden kunnen naar elkaar toe of van elkaar af 
bewegen (richting kopgevel/zijgevel) waarmee het schermoppervlak verkleind resp. vergroot wordt. Het rode 
en groene deel worden op- en afgerold (Figuur 6). Bovendien kunnen de trekdraden door in dezelfde richting te 
bewegen het gehele scherm boven het gewas laten transleren.

Figuur 7 Detailweergave DV systeem met torsieveer in de rolbuis die zijn kracht afdraagt aan een 
meeloopprofiel haaks op de translatierichting.

Het DV systeem is in principe geschikt voor alle flexibele materialen, waaronder flexibele PV cellen, met een 
bepaald gewicht, die tot op zekere hoogte vormvast zijn en met een bepaalde diameter duurzaam opgerold 
kunnen worden. Het maximale schermpercentage hangt af van de lichttransmissie van de verschillende 
bestanddelen van het doek. 
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Ten opzichte van conventionele schermsystemen biedt het DV systeem een aantal voordelen met betrekking tot 
de integratie met PV:
• Bij vouwschermen of schermen bestaande uit lamellen moeten de PV cellen uit losse stroken bestaan om het 

scherm te kunnen openen (opvouwen). Bij een rolscherm kan een flexibel PV paneel in principe in zijn geheel 
gebruikt worden.

• De rolbuis kan gebruikt worden voor het afvoeren van de opgewekte elektriciteit. 
• Omdat het schermpercentage bereikt wordt met gedeeltelijk afrollen van het scherm mag het PV uit één stuk 

bestaan waar bij een gangbaar systeem altijd stroken gebruikt moeten worden.
• Op basis van de kosten van PV en de lichtbehoefte van het gewas kan een optimalisatie gemaakt worden 

voor de te fractie van het doek die met PV bedekt wordt (Globale architectuur Energieopwekkend scherm 
Demonstrator (Figuur 8).

Figuur 8 DV systeem met rolbuis en schermdoek waarbij een gedeelte van het doekoppervlak met flexibel PV 
bedekt is of uit flexibel PV bestaat.

5.2.2 Lichtverdeling

Een belangrijk punt bij schaduwschermen is de lichtverdeling op gewashoogte. Bij van schaduwschermen is het 
gebruikelijk om met een combinatie van meerdere schermen met verschillend schermpercentage de gewenste 
hoeveelheid licht weg te schermen. Omdat deze meest gesloten zijn en het doek een bepaalde homogene 
lichtreductie heeft, zullen er geen grote plaatselijke verschillen in lichtintensiteit en dagelijkse lichtsom zijn. 
Het DV systeem werkt echter totaal verschillend: boven een deel van het gewas bevindt zich afwisselend geen 
scherm en een scherm met een vaste lichtreductie. Om gemiddeld een gelijke hoeveelheid licht (etmaalsom 
PAR) op het gewas te krijgen zal het scherm(eiland) continu over het gewas moeten bewegen.

Om inzicht te krijgen in de lichtverdeling van het DV systeem en een mogelijke schermstrategie te ontwikkelen 
zijn berekeningen uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten:
• Het scherm is volledig lichtdicht (0% transmissie).
• Snelheid van roteren (op- en afrollen) is vast.
• Snelheid van transleren is gelijk aan die bij roteren.
• Er is geen lichtverstrooiing door het glas, kasdek of andere objecten.
• Verschillende schermregelingen:

 - Vaste breedte: 
Het scherm met een vaste breedte loopt continu heen en weer, m.a.w. er is alleen translatie en geen rotatie.

 - Naar het midden oprollend: 
Het scherm begint bij de ene tralie op maximale breedte en rolt steeds naar het het midden toe op en 
richting de andere tralie weer af tot maximale breedte.

 - Naar het midden afrollend: 
Het scherm begint bij de ene tralie volledig opgerold en rolt steeds naar het midden toe af tot maximale 
breedte en rolt richting de andere tralie weer volledig op.
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In de onderstaande paragrafen is de resulterende lichtverdeling van de verschillende schermregelingen 
weergegeven. Voor schermpercentages van 25%, 50% en 75% is telkens de resulterende gemiddelde 
lichtintensiteit als functie van de locatie (positie tussen de tralieliggers) weergegeven in de linker Figuur. De 
rechterFiguur laat telkens de schermbreedte en positie in de tijd zien.

Regeling 1: vaste breedte
Een scherm met een vaste vaste breedte loopt met vaste snelheid continu heen en weer zonder op- of 
af te rollen. Het gevolg is een zeer inhomogene gemiddelde lichtverdeling op gewasniveau. Bij een hoog 
schermpercentage krijgen de planten in het midden van het vak nauwelijks tot geen licht. Dit is te vergelijken 
met een trein die tussen 2 stations steeds heen en weer rijdt. Wanneer men veilig de rails wil oversteken kan 
men dit het beste bij een station doen omdat de kans om daar geraakt te worden het kleinst is. Bij een trein die 
langer is dan de helft van de afstand tussen de stations kan in het midden van het traject zelfs in het geheel niet 
overgestoken worden.

Omdat de schermbreedte vast ligt wordt het gewenste gemiddelde schermpercentage exact gehaald.
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Figuur 9 Plaats afhankelijke gemiddelde lichtintensiteit op gewasniveau (links) en schermbreedte en -positie 
(rechts) voor verschillende doekbreedtes. Bij deze schermregeling ontstaat een zeer inhomogene lichtverdeling.

Regeling 2: naar het midden oprollend
Een scherm dat naar het midden oprolt begint bij de ene tralie op maximale breedte en rolt steeds naar het 
het midden toe op en richting de andere tralie weer af tot maximale breedte. De rolbuis beweegt op vaste 
snelheid en zonder pauze. De resulterende gemiddelde lichtverdeling op gewasniveau is anders dan bij een vaste 
schermbreedte maar eveneens zeer inhomogeen. De gemiddelde lichtintensiteit in de kas ligt hoger dan bij een 
scherm met vaste breedte omdat het doek telkens opgerold wordt.



26 | WPR-1146

Figuur 10 Plaats afhankelijke gemiddelde lichtintensiteit op gewasniveau (links) en schermbreedte en -positie 
(rechts) voor verschillende doekbreedtes. Bij deze schermregeling ontstaat een zeer inhomogene lichtverdeling.

Regeling 3: naar het midden afrollend
Een scherm dat naar het midden afrolt begint bij de ene tralie volledig opgerold en rolt steeds naar het het 
midden toe volledig af tot maximale breedte en rolt richting de andere tralie weer volledig op. De resulterende 
gemiddelde lichtverdeling op gewasniveau is hiermee volledig homogeen. Ook hier wordt het scherm telkens 
opgerold waardoor de effectieve schaduwfactor lagers is dan op basis van de maximale schermbreedte verwacht 
mag worden. Bij een 50% gewenst schaduwpercentage zal het (lichtdichte) doek dus breder moeten zijn dan 
de helft van de vakmaat. In de onderstaande figuren is de lichtintensiteit op gewasniveau weergegeven bij 
verschillende doekbreedtes en constante translatiesnelheid.
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Figuur 11 Plaats afhankelijke gemiddelde lichtintensiteit op gewasniveau (links) en schermbreedte en -positie 
(rechts) bij verschillende doekbreedtes. Bij deze schermregeling ontstaat een volledig homogene gemiddelde 
lichtverdeling

Uit bovenstaande Figuur blijkt dat met een maximale doekbreedte (gelijk aan de vakmaat) bij een constante 
translatiesnelheid een maximaal schaduwpercentage van 50% gehaald kan worden. Zwaarder schaduwen 
dan 50% kan gerealiseerd worden door het scherm wanneer het volledig gesloten is gedurende een bepaalde 
tijd te pauzeren. Het effectief schaduwpercentage is daarmee een gewogen gemiddelde van de tijd dat het 
scherm roteert (afrollen en weer oprollen) en de tijd dat het geheel gesloten scherm stil staat (pauzeren). De 
schermregeling zal dus bestaan uit herhalende cycli van afrollen bij de ene tralie, afgerold transleren naar het 
midden, eventueel pauzeren, transleren naar de nadere tralie en volledig oprollen.

Afgezien van volledig verduisteren zal het scherm altijd moeten roteren waarbij gemiddeld maximaal 50% 
schaduw bereikt wordt. De pauze-tijd loopt daarmee bij hogere schaduwpercentages exponentieel op. In 
onderstaande Figuur is als functie van het effectief schaduwpercentage de schermbreedte (tijdens transleren) 
en cyclus-tijd weergegeven bij een op/afroltijd van 2 minuten (van opgerold naar volledig afrollen). Uit de Figuur 
blijkt dat bij een schaduwpercentage van 90% een verduisterperiode nodig is van 10 keer de op/afroltijd, in dit 
geval 20 minuten.

Figuur 12 Schermbreedte (tijdens transleren) en cyclus-tijd als functie van het effectieve schaduwpercentage 
bij een op/afroltijd van 2 minuten.
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Uit de bovenstaande analyse van de 3 verschillende schermprincipes kan geconcludeerd worden dat alleen met 
schermregeling 3 een volledig homogene gemiddelde lichtverdeling gerealiseerd kan worden die in principe 
regelbaar is tussen 0 en 100%. De factor die bepalende is voor de praktische haalbaarheid is de maximale 
rotatiesnelheid (volledig op- en afrollen) van het scherm omdat de cyclustijd bij schermpercentages vanaf 
50% hier van afhangt. Aangenomen dat het volledig afrollen van het scherm 2 minuten kost, dan zal rond het 
middaguur van een zonnige zomerdag het scherm elke cyclus 16 van de 20 minuten volledig gesloten zijn.

5.2.3 Gevolgen voor de plant 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat met het DV systeem een een zeer homogene gemiddelde lichtintensiteit 
gerealiseerd kan worden over een bepaalde cyclustijd. Binnen een cyclus is de lichtverdeling juist erg 
inhomogeen, de invloed van diffuus glas en gedeeltelijk diffuus scherm buiten beschouwing gelaten. Negatieve 
effecten voor de plant bestaan uit o.a. fotoinhibitie en zichtbare schade. Bij fotoinhibitie, vaak uitgedrukt in Fv/
Fm, is er sprake van verminderde fotosynthese-capaciteit van een plant. Zichtbare schade ontstaat dan door b.v. 
bladverbranding en zorgt uiteindelijk ook voor een verlaagde fotosynthesecapaciteit. 

De vraag is dus of er sprake is van fotoinhibitie en/of andere schade bij gebruik van het DV systeem en in 
hoeverre schaduwplanten zich hierop mogelijk kunnen aanpassen. Deze vraag is bij gewasspecialisten van 
Wageningen UR Glastuinbouw en Wageningen Universiteit neergelegd en aan telers uit de praktijk gesteld. 
Bij Wageningen UR Glastuinbouw blijkt nooit specifiek onderzoek uitgevoerd te zijn naar de duur en frequente 
van lichtpieken. Wel is in het verleden onderzoek gedaan naar lichtniveau 's bij potplanten en specifiek bij 
Phalaenopsis en Anturium (Van Noort, 2012/2013) waarbij onderzocht is wat de effecten zijn van een hoger 
lichtniveau op productie en lichtschade en bladschade. Hierbij is echter een constant lichtniveau gebruikt in 
plaats van wisselende omstandigheden. Uit deze onderzoeken is o.a. het volgende naar voren gekomen:
• Er bestaan Verschillende definities van lichtschade (fotoinhibitie / zichtbare schade) 
• Reparatie van het fotosysteem treedt continu op en lichtschade is dan ook een resultaat van de balans tussen 

beschadiging en reparatie. Wordt de snelheid van reparatie gedurende langere tijd overschreden door de 
snelheid van beschadiging, dan ontstaat er lichtschade.

• Proeven met 2 – 4 uur hoge belichting resulteerde bij alle proeven in lichtschade.
• Er waren (sterke) verschillen tussen gewassen en cultivars.
• Bij de teeltproeven was het lastig om onderscheid te maken tussen pieken en hogere etmaalsommen aan licht.

Volgens onderzoekers van het departement Plantenwetenschappen van Wageningen University ligt de 
responsetijd van fotoinhibitie in de orde van enkele minuten en beïnvloed dit rechtstreeks de resulterende 
fotosynthese. The waarde van Fv/Fm waarin fotoinhibitie uitgedrukt wordt daalt onmiddellijk na blootstelling aan 
hoge lichtintensiteit en het kan ook enige tijd duren voordat deze hiervan hersteld is (Adams, 1988). Een ander 
onderzoek liet zien dat het proces van daling en herstel ook enkele uren kan duren (William, 1998). In weer een 
andere studies is een overall verlies van 6% gevonden als gevolg van fotoinhibitie, maar alleen op etmaalbasis 
(Werner, 2001). Een duidelijke relatie met de snelle lichtwisselingen die in het DV-systeem kunnen optreden is in 
de literatuur niet gevonden. Wel is het logisch om te veronderstellen dat zelfs een (na-ijlend) dalende en stijgend 
patroon van fotoinhibitie de gemiddelde fotosynthesecapaciteit laat afnemen.

Bij een rondvraag onder praktijktelers bleek geen enkele teler met zekerheid een antwoord op de vraag te 
kunnen geven maar een aantal van hen waren achten het goed mogelijk dat gewassen hier uiteindelijk goed 
mee om kunnen gaan. Of in ieder geval in staat zijn zich hier naar verloop van tijd aan te kunnen aanpassen. Zij 
stonden overwegend positief tegenover het idee en zagen de voordelen van het dynamisch schermbereik en het 
kunnen besparen op een tweede en derde scherm.
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5.2.4 Schermtemperatuur

Een conventioneel schaduwscherm is ontworpen om zoveel mogelijk licht en warmte te reflecteren en zal daarom 
hoog reflecterend zijn aan de bovenkant. Dit wordt meestal gedaan door de bovenkant wit te maken en/of te 
voorzien van aluminium stroken. Vaak zijn schaduwschermen ook geperforeerd of hebben open stroken, die dus 
100% transparant zijn voor licht. PV-cellen zijn juist ontworpen om zoveel mogelijk licht te absorberen en zo 
weinig mogelijk te reflecteren. Als gevolg zijn deze niet-transparant voor zonlicht. Een en ander heeft tot gevolg 
dat PV-schermen naar verwachting warmer zullen worden dan een gangbaar scherm. Dit heeft gevolgen voor het 
kasklimaat en gewastemperatuur maar ook voor de temperatuur van het scherm zelf omdat het PV-rendement 
af hangt van de temperatuur van de cellen.

Om een beeld te krijgen van het verschil in schermtemperatuur is een simulatie gemaakt met het 
kasklimaatmodel Kaspro op basis van een referentie schaduwscherm en een scherm waarvan aangepaste 
optische eigenschappen die overeenkomen met PV-cellen. 

Referentiescherm PV-scherm

Kortgolvig

Transmissie [%] 25 0

Absorptie [%] 10 80

Langgolvig

Transmissie [%] 11 0

Emissie coëfficiënt boven/onder [-] 0.20 / 0.34 0.80 / 0.34

Om het klimaat zoveel mogelijk gelijk te houden en enkel te onderzoeken wat het effect is van een hoog straling 
absorberend materiaal zoals PV-cellen is een simulatie gemaakt van een gemiddelde potplant gedurende de 
maanden juli en augustus (Meteonorm, 2018) waarbij het scherm constant voor de helft dichtgetrokken is.

In de onderstaande figuren zijn de verschillen tussen beide schermen weergegeven.
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Figuur 13 Kasluchttemperatuur (linksboven), schermtemperatuur (rechtsboven), convectieve (linksonder) en 
radiatieve (rechtsonder) warmteoverdracht van een referentiescherm en PV-scherm

De invloed van de hogere absorptie scherm op de kasluchttemperatuur klein, mede doordat de (beperkte) 
luchtuitwisseling door een scherm bewust voorkomen is door het scherm half open te houden. Het scherm zelf 
wordt echter wel significant warmer met uitschieters naar 70 °C wat een nadelig effect heeft op met name het PV 
voltage dat significant afneemt met het verhogen van de temperatuur. Daar staat tegenover dat de berekende 
temperaturen binnen de bandbreedte van werktemperaturen ligt voor zonnepanelen. Deze kunnen buiten 
makkelijk 80°C kunnen worden op een warme, windstille dag.

5.2.5 Elektriciteitsproductie

De investering in een PV-scherm zal moeten worden terugverdiend met de uitgespaarde inkoop of verkoop van 
elektriciteit of beide. Om de bandbreedte van de investering te kunnen bepalen zal de hoeveelheid opgewekte 
elektriciteit op jaarbasis bekend moeten zijn. Omdat PV-schermen vooralsnog niet in de praktijk op grote schaal 
toegepast worden zijn hiervan geen meetdata beschikbaar. Daarom is een berekening gemaakt voor een best-
case scenario: een potplant waarbij maximaal geschermd wordt.
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De berekening is gedaan onder de volgende aannames:
• Het scherm is 100% lichtdicht.
• De invloed (breedte, lichtonderschepping) van de rolbuis is niet meegenomen. 
• Lichttransmissie kasdek gemiddeld 70%.
• Geen spectrale effecten, berekeningen gelden voor globale straling in W/m².
• Cel rendement van 14% onder standaardcondities.
• 20% cel rendementsverlies t.g.v. hemisferisch licht.
• Geen extra rendementsverlies t.g.v. gedeeltelijke beschaduwing.
• Maximale lichtsom PAR is 6 mol/m².
• De elektriciteitsprijs is constant over het jaar.

De berekening bestaat uit een aantal stappen om tot een investeringsruimte uitgedrukt in Wattpiek en Euro/m² 
kas.

Allereerst wordt het benodigde schaduwpercentage bepaald voor een teelt waarbij maximaal 6 mol per dag 
aangehouden wordt. Voor een typische Nederlands weerjaar (Meteonorm, 2018) is op basis van de globale 
straling en de gemiddelde transmissie van het kasdek het uurlijkse lichtniveau op gewasniveau bepaald. Daarna 
is voor elke dag van het jaar iteratief het maximale stralingscriterium bepaald zodanig dat de stralingssom 
beneden de 6 µmol/m²/dag blijft. Het resultaat is een uurlijkse gewenste schaduwfractie (Figuur 14).

Figuur 14 Gerealiseerde PAR lichtsom in mol/m²/dag en het criterium voor maximale straling waarbij deze 
lichtsom bereikt wordt. Met deze instellingen worden ruim 2600 schermuren gemaakt.

Op basis van het uurlijkse gemiddelde schaduwpercentage kan de gemiddelde breedte van het scherm bepaald 
worden en met een gegeven cel rendement en volledige bedekking met PV de uurlijkse opgewekte elektriciteit 
bepaald. Voor het cel rendement is uitgegaan van 14% verminderd met 20% verlies door niet-loodrechte inval, 
dus effectief 11,2%. Gesommeerd naar tot een jaartotaal komt dit op 55 kWh/m² kas per jaar bij 6 mol/m² PAR 
stralingssom (Figuur 15). Hierbij worden ruim 2600 schermuren gemaakt. 
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Figuur 15 Dagelijkse opgewekte elektriciteit en jaartotaal.

Het schermdoek dichtbij de rolbuis zal vaker opgerold zijn dan het doek richting het randprofiel. PV-cellen op 
die plaatsen zullen daar minder respectievelijk meer licht ontvangen. Op basis van schermregeling 1 kan het 
aandeel in de totale elektriciteitsproductie als functie van de afstand tot het randprofiel bepaald worden (Figuur 
16). Voor deze schermregeling geldt dat cellen naast de rolbuis ca. de helft minder bijdragen dan de cellen nabij 
het randprofiel.

Figuur 16 Relatief aandeel in de elektriciteitsproductie als functie van de afstand tot het randprofiel

Op basis van het relatieve aandeel kan nu de relatie tussen bedekkingsgraad en elektriciteitsproductie bepaald 
worden welke is weergegeven in onderstaande Figuur.
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Figuur 17 Totale jaarlijkse elektriciteitsproductie als functie van de PV bedekking

Afhankelijk van de terugverdientijd, de waarde van elektriciteit en de relatieve bijdrage van elke cel kan nu 
de investeringsruimte berekend worden door de jaarlijkse opgewekte elektriciteit te vermenigvuldigen met de 
elektriciteitsprijs en terugverdientijd. Dit is gedaan voor een terugverdientijd van 10 jaar (Figuur 18). In de 
praktijk staat de elektriciteitsprijs voor de uitgespaarde inkoop van het verminderde eigen gebruik en/of de 
terugleververgoeding bij een overschot aan geproduceerde elektriciteit. Cellen aan de rand van het scherm 
renderen het snelst en bij een realistische elektriciteitsprijs van 100 Euro/MWh, terugverdientijd van 10 jaar 
zal bij een PV-bedekking van 25% de totale investeringsruimte ca. 27 euro per m² kas bedragen (20 euro 
elektriciteit + 7 euro uitgespaard 2e scherm). Bij een maximale bedekking is dit ca. 62 euro per m² kas.

Figuur 18 Investeringsruimte in Euro/m² kas bij een terugverdientijd van 10 jaar, als functie van het aandeel 
van het schermoppervlak dat bedekt is met PV 
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De investeringsruimte kan ook uitgedrukt worden in de kostprijs van PV per in Euro/Wattpiek2. Deze is 
afhankelijk van de waarde van de opgewekte elektriciteit, de terugverdientijd en de afstand van de cel vanaf het 
randprofiel. In onderstaande Figuur is voor de meest renderende cellen (nabij het randprofiel) een bandbreedte 
deze kostprijs aangebracht. N.B. onder deze prijs per Wattpiek vallen dan de totale kosten van het complete 
scherm, exclusief een eventueel uitgespaard 2e scherm.

Figuur 19 Investeringsruimte voor cellen aan de randen van het scherm, voor verschillende terugverdientijden 
en elektriciteitsprijzen, uitgedrukt in Euro/Wattpiek

Uit de Figuur blijkt dat bij de zwaarst geschermde teelt, een reële elektriciteitsprijs van 100 Euro/MWh en een 
terugverdientijd van 10 jaar de totale investeringsruimte voor scherm, installatie en PV ca. 0.50 Euro/Wattpeak 
is. De huidige kostprijs voor PV ligt ten tijde van publicatie van dit rapport rond de 1 Euro per Wattpiek.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kentallen weergegeven bij verschillend schermgebruik.

2   Een meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen (zonnecel of zonnepaneel) om zonne-energie in elektriciteit om te 

zetten. Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van 1 watt (W) onder standaardomstandigheden (STC, Standard 

Test Conditions). Deze omstandigheden zijn:
 - sterkte van de invallende zonnestralen: een flux elektro-magnetische straling met een vermogen van 1000 W/m²;
 - richting van de invallende zonnestralen: loodrecht op de gepositioneerde cel of module;
 -  zonnespectrum: genormaliseerd voor AM = 1,5. AM is air mass, luchtmassa, een maat voor de relatieve lengte van de lichtweg door 

de atmosfeer;
 - temperatuur van de zonnecel/module: 25 °C.
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Tabel 4
Kentallen DV-systeem voor verschillende lichtsommen.

Lichtsom Scherm-uren

Elektriciteits-
productie

Aandeel 
middelste

cel

Invensterings-
ruimte
25% PV

Invensterings-
ruimte
50% PV

Invensterings-
ruimte

100% PV

Mol/dag kWh/m2 /jaar & Euro/m² kas Euro/m² kas Euro/m² kas

 6 2602 55 44 19 33 55

10 2070 43 29 16 28 43

15 1500 30 17 13 21 30

20 1034 20 9 9 15 20



 WPR-1146 | 37

6 Prototype

6.1 Scherm

Onderstaande Figuur geeft schematisch het concept van het energie opwekkende scherm weer. Het scherm kan 
naar twee zijden van een rol worden afgerold waarbij die rol ook nog eens heen en weer kan worden bewogen. 
Voor de duidelijkheid is het frame, waarin het scherm en de rol bewegen weggelaten.
Het concept design van het scherm is weergegeven in Figuur 21. Deze schets laat slechts 1 helft van het scherm 
zien. Gebaseerd op de hiervoor beschreven eisen en discussies in het project team is er voor gekozen een actief 
oppervlakte te maken van ca 1 m breed en 4 meter lang. Het scherm kan tot 2.5 m worden uitgerold waardoor 
de getekende situatie voor ongeveer 50% screening zorgt. De overige 1 tot 1.5 meter van het scherm kan evt. 
met PV laminaten worden bedekt, afhankelijk van de rentabiliteit van het eerste deel.

Figuur 20 Concept oprolbaar PV scherm. 

Screen roll and collector

Screen

Flex PV

Electrical connect ion
Electrical connect ion

Collector

  4 m

1 m

Figuur 21 Meer gedetailleerde schets van het PV deel van het scherm

Het scherm wordt opgerold op een buis met een diameter van ongeveer 100 mm Dat is meer dan de gewenste 
50 mm in het pakket van eisen, maar initiële buigtesten met pv laminaten en een scherm laten zien dat het 
pakket waarschijnlijk te stijf zal zijn voor een kleinere diameter. Ook wordt verwacht (onder andere op basis van 
experimenten in eerdere projecten) dat de barrierefolie deze buigdiameter van 100mm mechanisch aan kan. 
Het scherm kan uit verschillende materialen bestaan. In eerste instantie wordt uitgegaan van een scherm 
dat ook de achterfolie van het PV laminaat is. Daarnaast kan, op basis van economische overwegingen 
(waterdampdichte achterfolies hebben een typische prijs van 6 €/m2), gekozen worden voor alternatieve 
materialen. Bijvoorbeeld verpakkingsfolie (ook een Aluminium laminaat), of een laminaat op standaard 
schermmateriaal.
In Figuur 21 wordt uitgegaan van een collector op het einde van het scherm. Eventueel zou deze ook in de 
rolbuis gerealiseerd kunnen worden. In elk geval is het verstandig de elektrische interconnectie aan een kant van 
het scherm te maken. 
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Voor het PV laminaat zal gebruik gemaakt worden van de in hoofdstuk 2 genoemde Miasolé cellen die 
beschikbaar zijn bij TNO. Deze hebben een typische efficiëntie van 14% (de waarde aan het begin van het 
project en oplopend tot 17% in 2020). Een cel-efficiëntie van 14% levert een module efficiëntie van ca 13% 
op (ook dit is verbeterd tot ca 16.5% eind 2020). De verliezen worden voornamelijk veroorzaakt door interne 
weerstanden, de verhouding actief oppervlak/scherm oppervlak en niet optimale instraling. Hierbij is het goed op 
te merken dat de gegeven efficiënties zijn gemeten onder standaard omstandigheden (Standard Test Conditions 
(STC): 25oC, 1000 W/m2 instraling, AM1.5 spectrum), omstandigheden die in werkelijkheid niet voorkomen. Des 
al niet te min is het wel mogelijk een inschatting te doen van de opbrengst van het concept scherm: 

Uitgaande van 13% module efficiëntie, het vermogen van het scherm is 130 W/m2, onder STC. De opbrengst 
van het scherm is echter afhankelijk van een aantal omgevingsinvloeden die zijn weergegeven in onderstaande 
Figuur. 

Figuur 22 Blok diagram van de verschillende parameters die van invloed zijn op de opbrengst van PV 
systemen. [from: Elsinga et.al., Energy Sci. Eng., 2017, vol. 5(4), 229-236] 

6.1.1 PV Scherm generatie 1.

6.1.1.1 Achterfolie en scherm
Zoals in het programma van eisen is op genomen, zou het ideale scherm in zijn geheel bestaan uit het zo dun 
mogelijke en van een aluminium laagje voorziene materiaal van de achterfolie van het PV-laminaat. Volgens de 
geldende normen, voldoen deze folies niet omdat de hoeveelheid isolerend materiaal te klein is om een doorslag 
spanning van 1000V te weerstaan. Mechanisch zijn deze folies wel interessant, juist omdat ze dun zijn en dus 
minder stijf, maar ook de vereiste zeer lage water doorlaatbaarheid hebben. Uiteindelijk is er voor gekozen 
een commercieel verpakkingsmateriaal [‘Barrier laminated foil’ van Safepack] te gebruiken en daar een drietal 
laminaten in te verwerken.
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Figuur 23 Eerste generatie PV-scherm (V1.1) met een drietal PV-laminaten verwerkt in een commercieel 
scherm.

6.1.1.2 Cellen en architectuur
Het concept van het PV-scherm is dat het, ook als het gedeeltelijk is opgerold, energie genereert. Dat betekent 
dat er een grote kans is dat een deel van de cellen regelmatig beschaduwd zal zijn of zelfs in de rol zal 
verdwijnen, terwijl een ander deel volledig belicht wordt. Dit kan intrinsiek tot problemen leiden. 
Allereerst is er de beschaduwing: Een PV-laminaat is opgebouwd uit een aantal zonnecellen die in serie aan 
elkaar geschakeld zijn. Dit is noodzakelijk omdat vanuit een elektrisch oogpunt (m.n. vanwege verliezen) een 
hogere spanning te prefereren is boven een hoge stroom. Alle beschikbare elektronica is hier op afgestemd. 
De gebruikte cellen genereren onder standaard condities een stroom (Impp) van ongeveer 4A bij een spanning 
(Vmpp) van 0.5 V. Zoals in Figuur 9 is te zien zijn de cellen verwerkt in een aantal strings van 6 cellen die parallel 
aan elkaar zijn gekoppeld. Dat betekend dat een spanning van ca 6V voor een laminaat. Als de cellen evenwijdig 
aan de rol worden geplaatst en het scherm wordt opgerold zouden er complete cellen in de rol verdwijnen. 
Deze cel levert geen vermogen (de stroom is 0 A). Omdat de cellen in serie zijn geschakeld gaat de hele string 
naar 0. Echter, de celen die wel licht ontvangen genereren wel stroom wat betekent dat die stroom omgekeerd 
door de beschaduwde cel stroomt (ten gevolge van de beschaduwing draait de spanning over de beschaduwde 
cel om). Die cel heeft dan een spanning van - 2.5V en 4A te verwerken om het totaal weer op 0 W te krijgen. 
Met name die omgekeerde spanning is een probleem. Dunne film cellen hebben, omdat ze erg dun zijn een vrij 
lage doorslag spanning (~1.3V voor de Miasolé cellen). Boven de doorslag spanning gaan de cellen kapot. Door 
de cellen loodrecht op de rol richting te plaatsen is het probleem opgelost, bij het oprollen van het kasdoek 
verdwijnt namelijk een deel van de cel in de schaduw. Het voltage blijft onder alle omstandigheden gelijk (m.u.v. 
van compleet opgerold) terwijl de stroom afneemt met het oppervlakte dat opgerold en dus niet belicht is. 
Een alternatieve methode is het gebruik van bypass diodes. In deze iteratie is hier niet voor gekozen vanwege de 
kosten en het gevaar op beschadiging van de stack tijden op- en afrollen.
Om het op- en afrollen te vergemakkelijken is er gekozen om de in serie geconnecteerde hele en minder 
makkelijk op te rollen cellen op te delen in smallere strips. De strips zijn parallel door verbonden met een zeer 
dunne tab zodat elektrisch gezien de opgeknipte cellen weer hersteld zijn. 

6.1.1.3 Realisatie
PV laminaten worden gelamineerd in een vacuümlaminator. Voor generatie 1 werd een laminator met een 
maximum oppervlakte van 550x550 mm gebruikt (later in het project was er ook en industriële laminator 
beschikbaar). De individuele PV laminaten zijn 500x300 mm en bestaan uit een achterzijdefolie (commercieel 
verpakkingsmateriaal), een encapsulant van STRE, de genoemde cellen voor gelamineerd en op maat geknipt, 
weer een laag encapsulant en een voorzijdefolie ontwikkeld door TNO.
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De assemblage vond in twee stappen plaats. Eerst werden de laminaten gemaakt met het TNO baseline proces 
en vervolgens vond de laminatie op/aan de rest van het scherm plaats. Omdat het scherm te groot is voor de 
laminator is er voor gekozen het pakket in opgevouwen toestand in een keer aan het grote schermdoek. 

Figuur 24 Realisatie van het generatie 1 scherm: Interconnectie strips (lb, mb), opleggen materialen pakket (lo) 
en gevouwen pakket na laminatie (mo). De foto rechts laat het uiteindelijke laminaat aan de achterkant zien.

6.1.1.4 Integratie in het systeem
Het resulterende PV-scherm bleek niet stabiel genoeg om direct in de rol te monteren. De laminatie-stappen 
veroorzaakten een lichte bolling in de afzonderlijke laminaten. Het effect van deze bollingen werd versterkt 
door het niet perfect op maat kunnen connecteren van de losse laminaten aan het volvlakse deel van het 
scherm en de het feit dat de bevestigingspees aan drie losse modules werd bevestigd hielp ook niet echt. De 
onevenredige mechanische belasting maakte de laminaten gevoelig voor delaminatie aan de zijkanten met 
versnelde degradatie als gevolg. Ook leek er een groot risico voor het doorscheuren van de dragerfolie. Om toch 
eerste proeven in de opstelling te kunnen uitvoeren is het concept aangepast en zijn de afzonderlijke modules 
geïntegreerd in een bestaand kasdoek. Hierdoor komen alle trekkrachten op het scherm en wordt het geheel 
afgevlakt zodat oprollen zonder problemen gaat. De pees voor bevestiging aan de rol en zijn de elektrische 
doorvoeren voorzien (zie Figuur 11) kon nu worden uitgelijnd en ingenaaid. Het scherm, bestaande uit de drie 
afzonderlijke laminaten, geïntegreerd met rol en in de test opstelling is te zien in Figuur 25.

Figuur 25 Eerste generatie PV-scherm (V1.1) met elektrische doorgangen. 
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Figuur 26 Eerste generatie PV-scherm (V1.1) opgespannen in de opstelling. 

6.1.2 PV Scherm generatie 2

Door de beschikbaarheid van een industriële laminator met een effectief oppervlak van 2x3 m is het nu mogelijk 
strips te maken over de hele breedte van het scherm. Daarnaast worden een aantal verbeteringen doorgevoerd 
t.a.v. de laminaten. 
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6.1.2.1 Edge seal
Het belangrijkste is het gebruik van een edge seal. Edge seal is een materiaal dat indringing van water via de 
zijkanten vertraagt, waardoor er een veel kleinere rand nodig is. Eerdere experimenten hebben laten zien dat in 
versnelde levensduur testen een rand van 5 mm edge seal een zelfde effect heeft als 20 mm zonder dit materiaal 
[Paul Daanen, “EDGE SEALS FOR FLEXIBLE CIGS PV MODULES”, Afstudeerverslag Fontys Hogeschool, 04/2019]. 
Voor de zekerheid passen we voor dit scherm een rand van 10 mm toe. De verwachting is dat ook de hechting 
(en vooral de delaminatie door mechanische stress) aan de randen verbeterd/wordt tegengegaan. 

6.1.2.2 Cel lay-out en architectuur

Figuur 27 Schematische weergave concept voor scherm versie 2.

Figuur 13 geeft de schematische lay-out van de tweede versie van het scherm weer. Wederom is voor strips 
gekozen om de stijfheid van het scherm te verminderen en het oprollen te vereenvoudigen. De strips zijn ook 
iets stijver dan de eilanden in gen.1 door het gebruik van TNO’s baseline achterfolie (Krempel), waarvan de 
hechting met de encapsulanten en edge seal betrouwbaarder bleek.
Een tweede belangrijk verschil met versie 2 is het gebruik van bypass diodes waardoor een grotere vrijheid van 
architecturen ontstaat en een nog betere bescherming tegen het falen van cellen door beschaduwing bij oprollen 
of kasconstructie. 

Er is gekozen voor een layout waarin hele cellen worden gebruikt. Blokken van twee parallel geschakelde cellen 
worden telkens in serie geschakeld met daar tussen een bypass diode). Schematisch is dit weergegeven in 
Figuur 28.

Figuur 28 Schematische weergave elektrische architectuur 2de gen. scherm.

Op deze manier kan het scherm modulair worden gevuld, is er ruimte om op te rollen en is schaduwtolerantie 
ingebouwd.
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6.1.2.3 Realisatie 
Omdat er nu een voldoende grote laminator beschikbaar was is besloten het scherm in een productie gang te 
maken. Hier bij is een stack opgebouwd zoals weergegeven in Figuur 2 met daarbij een extra laag encapsulant 
voor de verlijming van de laminaten op het scherm (lichtbruine materiaal in Figuur 29). Uit testen vooraf bleek 
het standaard baseline proces kon worden toegepast. De totale stack is dus als volgt: Scherm; encapsulant; 
achterzijdefolie, encapsulant, diodes en tabs, cellen, encapsulant en voorzijdefolie. 

Het resultaat is een scherm met enigszins stijve, platte strips dat opgerold kan worden in de opstelling. De strips 
zijn onderling met elkaar verbonden door middel van flexibele litzen draad.

Figuur 28 2de gen. scherm (l) en elektrische interconnectie met litzen (r).

Het rolgedrag van de strips (platte strips rollen niet fijn (over elkaar) op) was de aanleiding om de strips in de 
vorm van de rol te brengen. In principe zijn de achterfolie en het encapsulant die gebruikt zijn een thermoplast. 
Dat betekend dat door verwarming het materiaal zacht wordt en vervormd kan worden waarbij de vorm na 
afkoelen behouden blijft. Zoals in Figuur 30 is te zien is de vervorming mogelijk en blijft de vorm goed behouden 
na afkoelen. 
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Figuur 30. Vervormde test samples. Na afkoelen blijft de vorm goed behouden   

De grote uitdaging zit in het toepassen van deze methode op de al geïntegreerde strips in het 
scherm. Met behulp van de laminator zijn de strips verwarmend en vervolgens om een koker 
met de juiste diameter gebogen. De strips zijn in deze vorm gefixeerd tijdens het afkoelen.   
 

6.2 Functional model 

Resultaat van voorgaande paragrafen is een innovatief scherm concept (DV systeem) in de 
ontwerpfase en een prototype scherm. Om de technische haalbaarheid van het het complete 
systeem te testen is een zogenaamd functional model gebouwd dat bestaat uit het 
schermmechaniek en het scherm zelf. Het testen bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
• Testen van het DV systeem 

- Aandrijving 
- Spanning trekdraden 
- Type rolbuis, gewicht, diameter 
- Bevestiging scherm aan de rolbuis 
- Benodigde torsie-moment 

• Testen van het scherm 
- Integratie met de drager 
- Vormvastheid 
- Flexibiliteit 
- Oprolbaarheid 
- Gedeeltelijke beschaduwing 

 
Het functional model bestaat uit een stalen frame van 2.50 x 1.50 m met een dubbel dradenbed, 
opgespannen tussen rolbuizen aan weerszijden, daar tussenin het scherm met rolbuis en 
randprofielen. De rolbuis met diameter van 80 mm heeft één uitsparing voor de pees aan het 

Figuur 29 Vervormde test samples. Na afkoelen blijft de vorm goed behouden. 
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De grote uitdaging zit in het toepassen van deze methode op de al geïntegreerde strips in het scherm. Met 
behulp van de laminator zijn de strips verwarmend en vervolgens om een koker met de juiste diameter gebogen. 
De strips zijn in deze vorm gefixeerd tijdens het afkoelen. 

6.2 Functional model

Resultaat van voorgaande paragrafen is een innovatief scherm concept (DV systeem) in de ontwerpfase en een 
prototype scherm. Om de technische haalbaarheid van het het complete systeem te testen is een zogenaamd 
functional model gebouwd dat bestaat uit het schermmechaniek en het scherm zelf. Het testen bestaat uit de 
volgende onderdelen:
• Testen van het DV systeem:

 - Aandrijving.
 - Spanning trekdraden.
 - Type rolbuis, gewicht, diameter.
 - Bevestiging scherm aan de rolbuis.
 - Benodigde torsie-moment.

• Testen van het scherm:
 - Integratie met de drager.
 - Vormvastheid.
 - Flexibiliteit.
 - Oprolbaarheid.
 - Gedeeltelijke beschaduwing.

Het functional model bestaat uit een stalen frame van 2.50 x 1.50 m met een dubbel dradenbed, opgespannen 
tussen rolbuizen aan weerszijden, daar tussenin het scherm met rolbuis en randprofielen. De rolbuis met 
diameter van 80 mm heeft één uitsparing voor de pees aan het uiteinde van het doek. Het geheel wordt 
aangestuurd met 2 motoren die handbediend alsmede via een zelfontwikkelde besturingssoftware aangestuurd 
kunnen worden.

Het kale frame inclusief rolbuizen en lagers aan weerszijden is door Alumat Zeeman ontworpen en geproduceerd 
waarna dit naar Wageningen Research in Wageningen verplaats is. Door de ontwikkelwerkplaats van WR zijn 
vervolgens het dradenbed, motoren en elektrische aansturing geplaatst. Het dradenbed bestaat uit 3 dunne 
staaldraden zowel boven als onder het scherm. De afstand tussen de draden is ca. 50 cm.
Daarna is door Sollicance generatie 1 van het schermprototype geplaatst en getest. Vanwege de symmetrie van 
het systeem is er voor gekozen om alleen de ene zijde van het scherm (gedeeltelijk) uit te voeren met PV.
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Figuur 30 Functional model met PV scherm generatie 1.

In deze fase is nog geen torsieveer gebruikt omdat eerst het torsie-moment bepaald moest worden. Dit is 
gedaan door aan weerszijden van de rolbuis eenzelfde staalkabel te monteren met contragewicht. Door het extra 
gewicht bleek de rolbuis te zwaar was om alleen door het dradenbed ondersteund te worden. Daarnaast hing 
de rolbuis door door kleine verschillen in kabelspanning niet stabiel horizontaal. Ook zonder de contragewichten 
zou dit laatste het geval zijn. Bij een scherm op praktijkschaal zal dit echter niet of veel minder een probleem 
zijn omdat de lengte van de rolbuis dan minimaal gelijk is aan de kapbreedte. Door het extra gewicht, maar ook 
om later de torsieveer te kunnen verankeren, is is besloten om aan weerszijden een gelagerd geleiderprofiel te 
monteren.

Het scherm kan handbediend worden met de functies transleren links, transleren rechts, oprollen en afrollen. 
Met de ontwikkelde besturingssoftware kan het scherm bestuurd worden op basis van een opgegeven positie 
(van de rolbuis) en de schermbreedte. Daarnaast kunnen de individuele motoren aangestuurde worden. Bij het 
transleren naar een bepaalde positie wordt het scherm automatisch opgerold wanneer de rolbuis te dicht in de 
buurt van het spant komt. Bij het afrollen wordt de rolbuis automatisch richting het midden van het vak gestuurd 
als de rolbuis te dicht in de buurt van het spant ligt. 

 

Figuur 31 Motorsturing met bedieningspaneel (links) en besturingssoftware voor automatische aansturing 
(rechts).
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Het DV systeem gaat uit van een rolbuis met 2 uitsparingen voor de pezen van beide doeken aan weerzijden 
van de buis. Omdat een rolbuis met 2 uitsparingen tijdens het project niet leverbaar was is gekozen voor ene 
rolbuis met 1 uitsparing (Figuur 33). Consequentie is dat het het scherm uit één geheel moet bestaan met de 
zoom voor de pees in het midden. Een belangrijke voorwaarde voor een rolscherm is dat er hoge eisen gesteld 
worden aan het uitlijnen van het doek. Wanneer het doek niet volledig haaks opgerold wordt ontstaan al snel 
krachten in het doek met vouwen tot gevolg, iets wat hoogstwaarschijnlijk sterk bijdraagt aan de slijtage van de 
PV-cellen. Haaks oprollen begint bij een zoom die haaks staat op het doek en er was geen geschikte apparatuur 
beschikbaar om dit nauwkeurig genoeg te doen waardoor tijdens het vouwen te zien waren in het doek zonder 
de PV-cellen.

Figuur 33 Rolbuis van 80 mm met uitsparing voor de pees.

Na een eerste test is het functional model verplaatst naar het lab van Solliance op de High Tech Campus in 
Eindhoven. Hier is het nieuwe prototype scherm van generatie 2 geïnstalleerd (Figuur 34). 

Figuur 34 Functional model met PV scherm generatie 2.
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Na het testen van de oprolbaarheid van het nieuwe PV scherm bleek het PV-laminaat niet flexibel genoeg om te 
kunnen oprollen wat een aantal problemen gaf. Doordat het scherm tussen de PV stroken wel voldoende flexibel 
was ontstond een soort van veelhoek in plaats van een cirkelvormig schermpakket (Figuur 35). Omdat bij elke 
slag het pakket dikker wordt en de omtrek toeneemt vallen de stroken niet over elkaar heen (uit fase) zodat 
het pakket nog dikker wordt. Mede om deze reden trok het scherm zichtbaar scheef en waardoor het oprollen 
extra werd bemoeilijkt. Het ontstane schermpakket is logischerwijs veel dikker dan op basis van de dikte van 
het PV-laminaat verwacht zou mogen worden. Bij een vakmaat uit de praktijk (ca. 5 m) zou het opgerolde 
schermpakket dan ook onacceptabel groot worden. Bijkomend probleem is dat de benodigde torsie-moment 
toeneemt met de diameter waardoor een sterkere torsieveer nodig is.

Figuur 35 Schematische weergave het oprollen van onvoldoende flexibele PV-stroken die onderling flexibel 
verbonden zijn.

Om bovenbeschreven problemen ten aanzien van het oprollen op te kunnen lossen is onderzocht of de PV-cellen 
per strook voorgevormd kunnen worden op basis van de diameter van de rolbuis. Hiermee wordt bij kleine 
afmetingen (zoals het functional model) voorkomen dat de veelhoeken ontstaan. Bij grotere afmetingen zou de 
straal van de kromming per strook moeten oplopen vanuit het midden van het scherm naar de randen omdat de 
rolbuis bij oprollen steeds dikker wordt en de straal toeneemt. Een voordeel van voorvormen zou kunnen zijn 
dat er meer stijfheid ontstaat waardoor het scherm tussen de draden minder doorhangt dan een vlak scherm, 
zeker bij een relatief dun scherm. Ook zouden de voorgevormde stroken een sturende werking kunnen hebben 
bij het oprollen (scherm lijnt zichtzelf uit), maar deze effecten zijn niet nader onderzocht. Nadelen zijn de extra 
kosten voor voorvormen en door de toename van de benodigde hoeveelheid PV per m² scherm. Ook komt 
per m² PV cel minder licht beschikbaar door een lagere apertuur (meer cel materiaal in hetzelfde oppervlak, 
of minder oppervlak voor dezelfde hoeveelheid cel materiaal). Gemiddeld gezien geven vlakke en gebogen 
oppervlakken echter een vergelijkbare opbrengst omdat het verlies van directe instraling gecompenseerd wordt 
door verdichting en een homogenere energie opwekking gedurende de dag.

Gezien de gegeven flexibiliteit van het PV-laminaat en de noodzaak om het DV systeem verder te ontwikkelen en 
testen is uiteindelijk besloten de PV stroken voor te vormen met vaste kromming (Figuur 36 en Figuur 37).
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Figuur 36 Geslaagde test met enkele voorgevormde PV-cellen.

Figuur 37 PV scherm generatie 2 waarbij de stroken voorgevormd zijn.

6.3 Metingen

6.3.1 Lab

Voor de evaluatie van de elektrische eigenschappen van het geïntegreerde scherm zijn 2 experimentele 
opstellingen gebruikt. De eerste is een zonnesimulator in de vorm van een LED-muur zonnesimulator 
(EternalSunSpire) waarmee het mogelijk is om onder gecontroleerde omstandigheden verschillende 
instralingsniveau ’s te testen. De tweede opstelling maakt gebruik van een maximum power point tracker (MPPT) 
met de mogelijkheid een stroom-spanningsmetingen te loggen. De laatste opstelling is speciaal voor dit project 
ontworpen en gemaakt. 

Metingen in gecontroleerde omstandigheden zijn essentieel voor het testen van zonnemodules. Immers, panelen 
worden genormeerd onder standaard test condities, zoals beschreven in verschillende normen en standaarden. 
Daarnaast is het mogelijk het elektrisch gedrag onder verschillende opgelegde condities (bijvoorbeeld instraling, 
maar ook temperatuur of beschaduwing) nauwkeurig te onderzoeken. Met de opstelling bij TNO/Solliance in 
Eindhoven zijn zulke metingen mogelijk. 
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Om de prestatie van de schermen te evalueren zijn een tweetal metingen gedaan met de zonnesimulator. Bij de 
eerste meting is gekeken naar de invloed van de intensiteit van het licht op de elektrische eigenschappen van het 
scherm. Tijdens de tweede meting is het op- en afrolgedrag bekeken en geverifieerd of de by-pass diodes hun 
werk doen. De foto’s hieronder laten de opstelling zien. De rechter foto laat het scherm voor de ledplaten zien. 

Figuur 38 Het geïntegreerde scherm gemonteerd op een rek (l) en voor de lichtmuur geplaatst (r).

In de tweede test is het scherm onder standard condities belicht (1000 W/m2) terwijl stap voor stap de actieve 
delen beschaduwd zijn. Hiermee is het op- en afrol gedrag na gebootst (zie Figuur hieronder). Deze test is 
voornamelijk van belang om de werkzaamheid van by-pass diodes aan te tonen, deze zijn specifiek aangebracht 
om cel schade bij beschaduwing te voorkomen. 
De resultaten van de ledmuur metingen, Stroom-Spanningsmetingen (IV-metingen) zijn opgenomen met een 
bijgeleverde ‘source-measurement unit (SMU)’ en een daaraan gekoppelde computer. Voor de uiteindelijke 
testen in de daglichtkas de metingen herhaald met een daarvoor ontworpen meetapparaat. 

Figuur 39 Gedeeltelijke beschaduwing in het lab.

6.3.2 Praktijkomstandigheden

Voor de metingen is het frame verplaatst naar een leegstaande corridor van Unifarm, het proefkassencomplex 
van Wageningen Universiteit in Wageningen. Voordelen zijn een beschermde meetomgeving en een lichtniveau 
dat vergelijkbaar is met een praktijkkas, alhoewel er in deze corridor sprake is van een bovengemiddelde 
lichtonderschepping door extra installaties die horen bij experimentele kassen. Onderstaande Figuur toont het 
functional model in de corridor.
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Figuur 40 Functional model in een ongebruikte corridor van Unifarm.

Om het cel rendement te kunnen bepalen is met een PAR-sensor de lichtintensiteit boven het scherm bepaald 
(Figuur 41) en gerelateerd aan de gemeten globale buitenstraling gemeten door het meteostation van Unifarm. 
Hiermee kan een grove inschatting van de transmissie van de proefkas ter plaatse van het functional frame 
gemaakt worden en deze bedraagt ca. 30-35% (Figuur 42).

Figuur 41 Met een PAR-sensor de beschikbare hoeveelheid licht boven het scherm gemeten.
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Figuur 42 Globale straling buiten gemeten door het Unifarm meteostation en de gemeten straling van de PAR-
sensor (omgerekend naar W/m²). 

Omdat de spanning van het PV-scherm lager is dan typische, commerciële panelen, is gekozen voor een 
speciaal voor dit project gemaakte MPPT. Deze MPPT is betrokken bij Supsi en heeft de optie om, zoals bij de lab 
metingen, IV-curves te meten en op te slaan. 

Figuur 43 Gedeeltelijke beschaduwing (oprollen) in de kas.

Naast het meetapparaat, is ook een temperatuursensor aangesloten op het scherm in het studie model. 
Hoewel het meetapparaat in principe de mogelijkheid heeft om een lichtsensor (pyrometer) uit te lezen, is er 
voor gekozen dit niet te doen omdat additionele elektronica nodig bleek voor een goed resultaat. Daarom is er 
gekozen voor het meten van de instraling met een separate lichtmeter. 

Net zoals tijdens de vergelijking met de lab testen, bleken de IV metingen betrouwbaar bij gebruik van een 
4 puntsmeting. Om het vermogen van het scherm te verwerken is een load weerstand van 5Ω in het circuit 
verbonden. Tenslotte is het meetapparaat verbonden met een computer voor controle en opslag van de gemeten 
data. 
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Voor het experiment is het scherm in het functional model geplaatst. De procedure bestond uit het meten van 
IV-curves voor elke gekozen positie van het scherm. Met behulp van die IV curve zijn alle belangrijke elektrische 
parameters te bepalen als functie van de positie. Deze parameters zijn:
• Open klem spanning (Voc).
• Kortsluit Stroom (Isc).
• Maximaal vermogen (MPP).
• De stroom en spanning bij het maximaal vermogen (Impp, Vmpp).

De IV-curves worden gemeten door een voltage aan het belichte scherm op te dwingen. De gemeten stroom 
wordt opgeslagen. Er wordt gemeten van 0V (kortsluit stroom) tot een waarde net boven de verwachte 
openklemspanning. De scherm posities waren vergelijkbaar met de lab testen.

Door vanaf geheel geopend het scherm stapsgewijs op te rollen is het effect van gedeeltelijke beschaduwing 
van het scherm bepaald. Dit is een combinatie van het cel rendement en de invloed van de by-pass diodes 
(Figuur 44). Uit de metingen blijkt dat het gemeten cel rendement onbeschaduwd vergelijkbaar is met het lab 
rendement en dat het rendement lineair afloopt met het percentage schaduw. Dit is in overeenstemming met de 
aannames die gedaan zijn bij het berekenen van de potentiële elektriciteitsproductie (paragraaf 5.2.5).

Figuur 44 Module-rendement als functie van het oprollen van het scherm.
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7 Conclusies

Waar bij zonnepanelen boven akkerbouwgewassen of grasland de gewassen profiteren van bescherming tegen 
de weersinvloeden hebben zonnecellen in of op een tuinbouwkas dit voordeel niet, of werken eerder nadelig 
omdat ze een hoge lichtabsorptie hebben (zeker in vergelijking met schaduwschermen) en daarmee zorgen voor 
ongewenste opwarming van kas en gewas tijdens warme dagen met veel straling. De meerwaarde en daarmee 
de economische haalbaarheid van PV-cellen op een schaduwscherm bestaat daarmee geheel uit de waarde van 
de geproduceerde elektriciteit. Daar komt bij de inkomsten uit geoogst producten over het algemeen veel hoger 
liggen dan de inkomsten uit de de geproduceerde elektriciteit. Voor de lichtminnende (groente)gewassen is de 
toepassing van een PV-scherm daarom geen optie. Voor schaduwgewassen ligt dit anders en is de haalbaarheid 
afhankelijk van de (toekomstige) waarde van elektriciteit en PV-kostprijs. 

Het gekozen DV-systeem biedt mogelijkheden voor als PV-scherm. Naast stroomproductie heeft dit systeem 
als voordeel dat met één scherm een traploos schermpercentage gerealiseerd kan worden dat bij gangbare 
systemen normaal gesproken alleen gerealiseerd kan worden met meerdere schermen en zelfs dan niet geheel 
traploos. Nadeel van het DV-systeem is dat de momentane lichtverdeling zeer inhomogeen is terwijl een 
homogene lichtverdeling op gewasniveau als noodzakelijk wordt verondersteld om plaatselijke verschillen in 
groei en ontwikkeling(s-stadium) van schaduwplanten te voorkomen. Echter, door een bepaalde schermregeling 
toe te passen kan in principe een volledig homogene gemiddelde lichtverdeling gerealiseerd worden die 
regelbaar is tussen 0% (opgerold) en 100% (bij een lichtdicht scherm). 

Omdat de schermregeling bestaat uit het herhalende cycli van (volledig) op- en afrollen zal het gewas 
afwisselend blootgesteld worden aan het volle daglicht en maximale schaduw krijgen. Bij realistische 
doeksnelheden kan de cyclustijd oplopen tot 20 – 40 minuten, afhankelijk van de maximale schaduwfactor. Op 
de vraag in hoeverre dit bij schaduwgewassen tot problemen in de vorm van fotoinhibitie en bladschade leidt 
(of mogelijk voordelen) kan geen eenduidig antwoord gegeven worden maar het is niet uitgesloten dat dit de 
gemiddelde fotosynthesecapaciteit significant verlaagt.

Voor de integratie van de PV-cellen in de schermen zijn een 2 tal architecturen getest waar bij getracht is zo 
dicht mogelijk bij de vooraf gestelde eisen te komen. Bij het eerste concept is een zo flexibel mogelijk PV half 
fabricaat gerealiseerd dat is opgebouwd uit zo dun mogelijke folies en zijn de PC cellen aangebracht in strips. 
Deze variant functioneerde elektrisch zoals verwacht, zelfs na een tweetal jaren testen en mechanisch belasten. 
Bij de tweede variant is uit gegaan van de base line Bill of Materials bij TNO/Solliance en is geoptimaliseerd 
op betrouwbaarheid en robuustheid. Door te werken met by-pass diodes bleek een alternatieve architectuur 
mogelijk die bij op en afrollen hogere opbrengsten geeft. 

Uit metingen aan dit scherm in het study model blijkt dat het cel rendement overeenkomt met de verwachte 
waarde en dat gedeeltelijke beschaduwing geen extra rendementsverlies tot gevolg heeft. De verwachting is 
dat een combinatie van de beide concepten tot zowel een flexibeler als een eenvoudiger produceerbaar PV-
geïntegreerd scherm zal leiden. Uiteraard zal daarnaast een gedegen onderzoek naar de betrouwbaarheid van 
het scherm gedaan moeten worden om tot een commercieel product te komen. O.a. op basis van de resultaten 
van dit project wordt er een geschikte meetopstelling voor scherm geïntegreerde PV ontwikkeld bij TNO/
Solliance. 

Het ontwikkelde prototype scherm blijkt niet flexibel genoeg om op te kunnen rollen op de gebruikte rolbuis van 
80 mm. Veel grotere diameters zijn minder tot niet acceptabel in verband met de lichtonderschepping maar ook 
bij grotere diameters is het nog de vraag of het scherm voldoende flexibel is. Daarnaast wordt van het prototype 
wordt een levensduur verwacht die vele malen lager ligt dan het aantal cycli bij 10 jaar afschrijving dat in de 
orde van enkele honderdduizenden zal liggen. 

Waar een conventioneel schaduwscherm juist overtollig licht reflecteert absorberen PV-cellen juist zoveel 
mogelijk licht. Waar deze in de buitenlucht kunnen afkoelen door uitstraling naar de hemel lukt dat in een kas 
veel minder. De gesimuleerde tempereratuur-extremen lijken echter niet tot significant rendementsverlies te 
leiden in vergelijking tot PV in de open lucht.
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De investeringsruimte van het onderzochte schermconcept hangt af van het schermgebruik, de waarde van de 
geproduceerde elektriciteit en de terugverdientijd. Voor de zwaarst geschermde teelten (max 6 mol/dag, 2600 
schermuren) wordt maximaal 55 kWh/m² kas per jaar geproduceerd bij 100% PV-bedekking. Bij een realistische 
waarde van 100 Euro/MWh en een terugverdientijd van 10 jaar zal de terugverdientijd dan liggen tussen ca. 27 
euro/m² bij een PV-bedekking van 25% en ca. 62 euro/m² bij 100% bedekking, inclusief de kosten voor een 
uitgespaard 2e scherm. Voor minder zwaar geschermde teelten zal deze investeringsruimte evenredig minder 
zijn met het aantal schermuren. Voor hogere elektriciteitsprijzen zal de investeringsruimte navenant hoger 
liggen.
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