
Energieschermen tegen  
het licht gehouden

In het EXE-kas project willen we beweegbare 
schermen gebruiken om energie te besparen. 
Om zoveel mogelijk te kunnen schermen –ook 
tijdens de dag– hebben we gezocht naar hoog 
lichtdoorlaatbare en betaalbare schermen.

PVDF als nieuw  
schermmateriaal

De energieschermen die gangbaar zijn in de 
tomatenteelt nemen te veel licht weg en 
zijn daarom ongeschikt voor gebruik als dag-
scherm. Zo kwamen we tot de conclusie dat 
het scherm een plasticfolie moet zijn. Omdat 
we de kaslucht in de serre zelf kunnen ont-
vochtigen met de dampwarmtepomp, hoeven 
de plastic schermen niet geperforeerd te zijn 
om vochtige lucht door te laten (zie artikel 
‘EXE-kas up and running’ in Proeftuinnieuws 
nummer 11 van 2016).

Polyvinylideenfluoride (PVDF) bleek de meest 
geschikte grondstof voor het foliescherm, om 
verschillende redenen. Om te beginnen heeft 
dit materiaal een zeer goede lichtdoorlaatbaar-
heid en uitstekende isolerende eigenschap-
pen, precies wat we zoeken voor onze dag-
schermen. Daarnaast heeft het een zeer lange 
levensduur en is het vuilafstotend. Het pro-
bleem was dat PVDF alleen beschikbaar was 
op 100 µm dikte, wat een te dik schermpakket 
zou opleveren en bovendien ook te kostelijk 
zou zijn. Daarom ontwikkelde RKW-Hyplast in 
het kader van dit project een PVDF-folie met 
een dikte van slechts 25 µm.

PVDF is een hydrofoob materiaal. Dit betekent 
dat er bij condensatie druppels ontstaan op de 
folie, die de lichtdoorlaatbaarheid reduceren. 
Om dat te voorkomen, moest de folie wor-
den gecoat met een anticondenslaag. Maar 

Energieschermen zijn ontwikkeld om de serre beter te isoleren en 
de warmte in de kas te houden. Maar schermen nemen licht weg 
en dat beperkt hun gebruik. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige 
plasticfolies wel veel licht doorlaten en ook uitstekende isolerende 
eigenschappen hebben, als ze op de juiste manier worden gebruikt. 
In de EXE-kas werken we daarom met een PVDF-bovenscherm gecoat 
met een anticondenslaag in combinatie met een PE-onderscherm 
met AC-coating. Resultaat: de lichttransmissie blijft hoog, terwijl een 
belangrijke energiebesparing wordt gerealiseerd.

Thema

dat was nog nooit eerder gedaan. Mardenkro 
testte een aantal coatings, waaruit de meest 
geschikte coating werd geselecteerd en toege-
past op onze PVDF-folie.

De randen van de folie werden afgebiesd, zo-
dat ze makkelijker in de mobiele scherminstal-
latie konden worden getrokken. In 2016 wer-
den ze in een proefkas van 720 m² geplaatst. 
Na één jaar gebruik hebben ze aangetoond 
dat ze voldoende robuust zijn voor meerjarig 
gebruik, mits enkele technische aanpassingen.

Lichttransmissie getest

De lichttransmissie is wat we van deze folie 
hadden verwacht (Tabel 1). Er werden metin-
gen uitgevoerd op het schermmateriaal onder 
gestandaardiseerde en onder serrecondities. 
In het labo van Wageningen UR Glastuinbouw 
werd de diffuse hemisferische lichttransmissie 
onder gestandaardiseerde condities gemeten. 
De lichttransmissiemetingen in de serre gebeur-
den op het PSKW bij bewolkte hemel met een 
PAR-sensor net boven en net onder het scherm.

Er werden twee soorten folies getest: PVDF 
(polyvinylideenfluoride) en PE (polyethyleen, 
de grondstof voor de gangbare plastic energie-
schermen in de glastuinbouw). De uitvloeier 
met anticondenswerking van de PE-folie was 
verwerkt in het plastic (PEAC). Bij de PVDF-folie 
werd de anticondenslaag langs de buitenkant 
aangebracht volgens twee verschillende me-
thoden: PVDF+AC(1) en PVDF+AC(2), vóór en na 
installatie van de folie in de serre.

Uit de resultaten blijkt dat het PVD-
F+AC(1)-scherm het beste resultaat geeft: zowel 
in droge toestand als met condens heeft het 
een hoge lichtdoorlaatbaarheid. 

Plasticfolies als dagschermen in de EXE-kas: PVDF+AC 
als bovenscherm en PEAC als onderscherm. 

Tabel 1. - Lichttransmissie van schermen voor diffuus licht. Het beste resultaat zien we bij PVDF+AC 
waarbij de coating werd aangebracht vóór installatie in de serre. Gemiddelden gevolgd door eenzelfde 
letter zijn niet significant verschillen.

Schermtype Producent Lichttransmissie

zonder condens met condens

Gestandaardiseerde meting (fout = 0,5%)

PVDF (0 jaar) RKW-Hyplast 87,0%

Kasmeting (fout = 1,2%)

PVDF RKW-Hyplast 90,4% a 76,0% e

PVDF+AC(1) RKW-Hyplast + Mardenkro 90,4% a 88,0% b

PVDF+AC(2) (meting 1) RKW-Hyplast + Mardenkro 90,4% a 79,0% d

PVDF+AC(2) (meting 2) RKW-Hyplast + Mardenkro 84,1% c

PEAC (meting 1) RKW-Hyplast 86,9% b 82,4% c

PEAC (meting 2) RKW-Hyplast 86,8% b

Indien niet vermeld zijn de schermen gemeten na 1 jaar gebruik in de kas.
(1) AC-coating aangebracht vóór installatie folie in de serre.
(2) AC-coating aangebracht ná installatie folie in de serre.co
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Een gewone PEAC-folie heeft net als PVDF ook 
na één jaar gebruik nog een goede lichttrans-
missie, waarbij condens een beperkte of geen 
invloed heeft. Met condens hebben PEAC en 
het gemiddelde van PVDF+AC(1) en PVDF+AC(2) 
een vergelijkbare lichtdoorlaatbaarheid.

Op basis van fysische lichttransmissiemodellen 
schatten we in dat PVDF+AC met condens een 
1,75% hogere lichtdoorlaatbaarheid heeft dan 
PEAC met condens bij een ideale anticondens-
werking. Deze trend is zichtbaar in de uitge-
voerde lichtmetingen. De hoge lichtdoorlaat-
baarheid van PVDF is ook zichtbaar als je in de 
serre bent: met het blote oog kan je moeilijk 
zien of het PVDF-scherm open of dicht is.

Condens verandert  
de lichttransmissie

Condensatie aan de onderkant van de folie 
verandert de lichtdoorlatende eigenschappen 
van de folie. Wanneer er geen AC-coating (= 
uitvloeier) wordt aangebracht, ontstaan er 
druppels met een hoge contacthoek op de fo-
lie. Als het licht op deze druppels valt, wordt 
het in alle richtingen verstrooid. Op zich is 
verstrooiing van licht geen slechte zaak: het 
zorgt ervoor dat het licht meer diffuus wordt. 
Maar een deel van het licht wordt naar buiten 
weerkaatst, waardoor het verloren gaat voor 
de planten.

Een AC-coating zorgt ervoor dat de druppels 
een lage contacthoek hebben of uitvloeien, 
waardoor ze het licht beter doorlaten. En dat 
zien we ook in de cijfers. Zo verhoogt de licht-
doorlaatbaarheid van PVDF met AC-coating 
met 3 tot 12% ten opzichte van PVDF zonder 
AC-coating.

Alleen bij het coaten van de folie volgens me-
thode 1 (PVDF+AC(1)) kunnen we de hogere 
lichtdoorlaatbaarheid, die we gemodelleerd 
hebben, bevestigen. 

De gemeten lichtdoorlaatbaarheid van een fo-
lie met condens is afhankelijk van de hoeveel-
heid condens die op de folie aanwezig is. Dat 
zien we als we metingen herhalen: er treden 
verschillen op en dat maakt interpretatie moei-
lijker.

PEAC of PVDF+AC?

Voor de keuze van de dagschermen in de EXE-
kas hebben we niet alleen gekeken naar de 
lichttransmissie. Vanzelfsprekend spelen ook 
de isolerende eigenschappen van de scherm-
materialen een belangrijke rol. Hoe lager de 
U-waarde, hoe beter het materiaal isoleert 
(Tabel 2).

Om een beslissing te nemen over de plastic-
folieschermen zijn volgende elementen be-
langrijk:
- De lichttransmissie van PVDF+AC(1) is 3,5% 

hoger dan deze van PEAC wanneer er geen 

condens is en 1,75% hoger dan die van PEAC 
wanneer er wel condens is. Bij PVDF+AC(2) is 
de lichttransmissie ook 3,5% hoger zonder 
condens, maar met condens is deze lager 
dan bij PEAC.

- PVDF isoleert ook als de folie droog is, PE 
 alleen als de folie condens heeft.
-  PVDF is duurder dan PE.
-  De coating aanbrengen op de PVDF-folie was 

voor onze proefkas gemakkelijker volgens 
methode 2 dan volgens methode 1.

-  Het bovenste scherm is afwisselend droog 
en nat, het onderste scherm is meestal nat. 

In de EXE-kas werd gekozen voor een combi-
natie van PVDF+AC(2) als bovenscherm en voor 
PEAC als onderscherm. Om PVDF+AC(1) te tes-
ten onder praktijkomstandigheden werd één 
strook van de PEAC-folie vervangen door PVD-
F+AC(1). Het bovenscherm blijft vaak droog en 
de PVDF zorgt voor een goede isolatie van de 
kas. Het PEAC-onderscherm is meestal vochtig 
en krijgt zo een goede isolatiewaarde, terwijl 
het een goede lichtdoorlaatbaarheid behoudt. 

Energieschermen  
van de toekomst

Deze experimenten tonen aan dat er nog veel 
mogelijkheden zijn voor energieschermen. 
Door het gebruik van andere materialen, die 
beter isoleren en toch meer licht doorlaten, 
kunnen energieschermen ook tijdens de dag 
worden ingezet en kan er zo een belangrij-
ke stap worden gezet naar meer energie- 
besparing. Een goede kennis van het materiaal 
enerzijds en een correcte doormeting van de 
energiebesparende en lichtdoorlatende eigen-
schappen van het materiaal anderzijds, zijn in 
deze context van groot belang. De resultaten in 
een dergelijke kas zijn dan ook direct voelbaar: 
bij lage buitentemperaturen en 60W instraling 
blijft de EXE-kas op teelttemperatuur zonder 
extra verwarming. Dat komt door de hoge 
lichttransmissie gecombineerd met de goede 
isolatie.

F. Bronchart
ILVO – Eenheid Agrotechniek, Merelbeke

L. Wittemans
Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver

De EXE-kas werd gerealiseerd binnen het kader van Innovatief Aanbesteden voor de reali-
satie van duurzame oplossingen voor de glastuinbouwsector in Vlaanderen. 
Het project is een samenwerkingsverband van de onderzoekspartners ILVO, UGent, het 
Proefstation voor de Groenteteelt en Wageningen UR Glastuinbouw en de industriële part-
ners RKW-Hyplast, E2 Systems en Maurice Kassenbouw. De AC-coatings van de PVDF-folie 
werden getest en geleverd door Mardenkro. 

Condensvorming op de PVDF-folie reduceert de 
lichttransmissie.

Tabel 2. - Warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde 
(W/m2/K) van verschillende materialen gemeten met 
een guarded hot plate op UGent. PE isoleert alleen 
goed als er condens aanwezig is op de folie, terwijl 
PVDF zowel met als zonder condens een goede 
isolatie geeft.

Materiaal U-waarde

zonder condens met condens

Glas 6,02

PEAC 16,62 7,73

PVDF 10,79

PVDF+AC 8,34
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