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Spouwscherm?





Plattegrond van het bedrijf: 3,15 ha komkommers traditioneel, 3 teelten/jaar



Waarom dit spouwscherm volgens Sjaak?

• Laag stilstaande lucht in spouw → goede isolatie

• Scherm laat weinig lucht/vocht door → niet meer afvoer dan nodig

• Twee transparante (luxous) schermen → ook overdag te gebruiken

• Twee doeken op 1 installatie → lagere investering

• Installatie aan bovenzijde tralie →meer vrije ruimte boven kop plant

• Weinig kieren en luchtdicht pakket →minder T-verschillen door wind



Wind is de drijvende kracht van temperatuurverschillen in de 
kas als er kieren in een scherm getrokken worden 



Scherm volledig sluiten maakt de invloed van de wind kleiner.

Kieren in het midden kunnen vocht zonder kouval afvoeren dankzij overdruk

De gevels gaan ook een deel van de vochtafvoer verzorgen



Gevels extra gaan benutten voor ontvochtiging?

• Gevels benutten om te condenseren en 
warmte terug te winnen

• Gecombineerd met nog beter 
isolerende schermen: 

gasverbruik naar 5 m3/m2.jaar 

• Dat brengt fossielvrije teelt dichterbij:
wind, zon, restwarmte

Uit: Wageningen UR Gastuinbouw (Rapport GTB 1421)



Schermen met veel hogere isolatiewaarde?



Mogelijke uitbreiding 1: vochtafvoer door 
condensatie tegen kasdek naar keuze



Mogelijke uitbreiding 2: terugwinning 
condensatiewarmte



Onderzoek bij Klimrek

• Meten van:
• Energievraag
• Temperatuurverdeling in de kas
• Vochtbalans
• Gewastemperaturen (invloed schermkier en uitstraling)
• Luchtstromingen (rookproeven)

Netto stralingThermische camera Geventileerde draadloze T/RV sensor



Hypotheses voorafgaand aan onderzoek

• Spouwscherm verlaagt energievraag

• Spouwscherm verbetert verticaal temperatuurprofiel gewas door 
verminderde uitstraling

• Weglaten van kieren maakt de invloed van wind kleiner

• De 4 kieren in het midden werken onder overdruk waardoor geen 
kouval op gaat treden

• De RV gaat stijgen, maar dankzij de verbeterde uniformiteit van de 
temperaturen is er geen condens en gevaar op schimmelziekten

• De verdamping blijft beter intact door minder uitstraling en goede 
vochtafvoer waardoor geen gevaar op mycosphaerella



Rookproef voorjaar

• De lucht stroomt langzaam horizontaal richting gevel waar de wind op 
staat.

• Zodra de 4 kieren in het midden geopend worden stroomt de warme, 
vochtige lucht verticaal door de kieren.

• Er komt geen lucht door het dubbele doek heen.

• Er stroomt geen lucht omlaag door de kieren bij een 
buitentemperatuur van 11 graden en windkracht 6.

Conclusies: Doekpakket is luchtdicht en kieren werken zoals bedoeld, 
maar er blijft wel een kleine horizontale luchtstroom richting wind.



Temperatuurverschillen in de kas

• Bij gesloten scherm, met of zonder kieren in het midden zijn de 
horizontale temperatuurverschillen in de kas 1-2 0C.



dag 1 scherm open, nachten 2+3 scherm 100% dicht



Theorie vanuit uitstralingsmonitor van Wageningen UR:
Nacht zonder scherm



Theorie vanuit uitstralingsmonitor van Wageningen UR:
Nacht met 2 schermen



Bij onbewolkt weer is effect spouwscherm nog groter 
(in de kas 20 0C, RV 90%)



Vocht

• De RV in de kas loopt op van 87% zonder scherm naar 93% met een 
volledig gesloten scherm, maar dat heeft geen ziekteproblemen 
opgeleverd



Dag 1 geen scherm, dag 2+3 scherm 100% gesloten



RV van 92% → 87% brengen: Warmtevraag van 20 → 32 W/m2



AV liep op bij een 100% dicht scherm: vochtafvoer had hoger moeten zijn



Netto straling



Energievraag: scherm dicht → hogere T kas bij lagere T buis



Zonder scherm
Tkas = 18,6 0C    RV= 87% Warmtevraag 43 W/m2



Met dubbelscherm
Tkas = 20,3 0C   RV= 92% Warmtevraag 27 W/m2 (37% lager)



Onderzoek loopt nog
Conclusies en verslag zijn vanaf april 

2020 te verwachten

VRAGEN?


