
Ik ben Feije de Zwart en mij is gevraagd om wat te vertellen over schermen en 

ontvochtiging.

Ik ben onderzoeker kasklimaat en energie. Ik vul dit in door met behulp van 

simulatiemodellen te berekenen wat er in een kas qua energie gebeurt. Deze modellen 

check ik regelmatig aan de hand van metingen in de praktijk en metingen aan 

onderzoekskassen zoals die in Bleiswijk staan.
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Ik werk al bijna 25 jaar in dit vakgebied en ik weet nog goed dat er zo’n 15 jaar geleden 

gesteld werd dat schermen leuk waren, maar niet toepasbaar in de tomatenteelt.

Hoe anders kijken we daar vandaag de dag tegenaan. Behalve voor energiebesparing 

worden schermen nu ook gebruikt om een groeizaam klimaat te creeren.

Schermen worden nu dus als onmisbaar gezien.
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Dat wil niet zeggen dat er geen problemen  zijn met schermen.

Die zijn er genoeg, maar gelukkig zijn daar ook oplossingen voor
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Een paar jaar geleden heb ik meegewerkt in een project naar de verbetering van 

schermeigenschappen.

De conclusie was toen dat het meer effect heeft om meer schermen te installeren  dan om 

de specifieke schermen te verbeteren
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Een uitzondering is natuurlijk als het scherm een dubbelwandig materiaal is.

Dan heb je in feite een beter scherm én een extra scherm in één.

Dit plaatje is een foto van het scherm dat in een nu lopend onderzoek van TNO als best 

isolerend materiaal naar voren kwam.
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Dit scherm realiseert een energiebesparing van 5.3 m3/(m2 jr).

Ik merk vaak dat dit als een klein getal wordt gezien als je kijkt naar de kwaliteit die je van 

zo’n scherm kan verwacheten.

Toch is die 5.3 m3 een groot getal aangezien er slechts 7.9 m3 gas wordt gebruikt voor het 

verwarmen van de kas in de uren dat zo’n scherm gebruikt wordt (een niet-lichtdoorlatend

scherm).

De grafiek laat zien welk deel van de stook-energie wordt gebruikt voor de verdamping 

overdag, de verdamping ‘s nachts, het afvoeren van vocht (overdag en ‘snachts), de 

verwarming overdag en de verwarming ‘s nachts. 

Het verbeterde scherm doet natuurlijk alleen wat aan die laatste component.

Deze grafiek laat ook zien hoeveel het warmteverbruik kan worden teruggebracht door de 

terugwinning van warmte met een regain-unit (de verlaging van het verbruik van de eerste 

naar de tweede kolom). 

6



Je kunt ook energie besparen door meer te schermen overdag.

Hier zien we het effect van 500 extra schermuren overdag. Dit geeft 1.1 m3 besparing. Ook 

dit is niet zo’n groot getal. Dit komt omdat de transparante schermen niet zo heel goed 

isoleren, maar ook omdat die 500 extra uren natuurlijk niet de koudste uren zijn. Op die 

uren was het scherm immers al dicht. 
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Hier is te zien welke instellingen ik heb gebruikt om die 500 extra uren te krijgen.

Het groter aantal schermuren leidt tot minder licht in de kas.

Bij een schermtransmissie van 80% blijkt dit 43 mol minder te zijn. Uitgaande van 70 tot 80 

mol die nodig zijn voor de productie van 1 kg tomaat mag verwacht worden dat deze 500 

extra schermuren overdag een halve kg minder tomaten op zal leveren.

Er kan dan makkelijk berekend worden dat de extra besparing door meer te schermen 

meer kost in termen van gederfde product-inkomsten . 
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Dit wordt anders als het scherm beter lichtdoorlatend zou zijn.

Met een 90% lichtdoorlatend scherm loopt de energiebesparing op naar 1.6 m3/(m2jr) 

zonder noemenswaardig productieverlies. 
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Goede middag,

Ik ben Feije de Zwart en mij is gevraagd om een presentatie te verzorgen over 

energiezuinige ontvochtiging.

Ik heb in de titel ... door warmterugwinning er aan toegevoegd om duidelijk te maken dat

ik het niet zal hebben over het energiezuinig klimaatregelen door hoge luchtvochtigheden

te accepteren. 

Ik neem namelijk die systemen al als startpunt.

Dus, wat kun je nog meer doen wanneer je al gebruik maakt van gecontroleerde

buitenlucht toevoer en wanneer je al geen minimum buis meer gebruikt.

Het uitgangspunt is dus een klimaatregeling waar de verwarming alleen aan gaat wanneer

het te koud wordt en de luchtinblaas alleen aan gaat wanneer het te vochtig wordt. 

11



Het wordt een ingewikkeld verhaal en daarom begin ik nog even met op te halen waarom

verdamping ook alweer energie kost.

In de eerste plaats is dat omdat voor de omzetting van water van de vloeistof fase naar de 

gasfase verdampingswarmte nodig is.

Dit noemen we latente warmte. Die warmte is namelijk niet ‘weg’ en kan voor 100% 

worden teruggewonnen als die gasvormige waterdamp weer condenseert.

Overdag gebruikt de plant zonlicht voor de verdamping, maar ‘s nachts haalt de plant die 

warmte uit de kaslucht. De bladtemperatuur daalt daardoor tot onder de kaslucht 

temperatuur en laat de kas dus afkoelen. 

Vergelijk dit maar met een nat T-shirt dat je aantrekt. Het water  verdampt en je huid koelt

af.

Als de kas helemaal dicht zou zijn en er geen condensatie zou plaatsvinden wordt de RV 

heel hoog en zou de verdamping van de plant vanzelf stoppen en zou dus ook dat

onttrekken van warmte voor die verdamping stoppen.

Dat willen we echter niet en daarom gaan we de vochtige kaslucht vervangen door droge

buitenlucht. Met het afvoeren van die vochtige lucht gooien we die latente warmte weg

(het condenseert ergens in de wolken, buiten ons bereik) en doordat we warme kaslucht 

vervangen door koudere buitenlucht raken we ook voelbare warmte kwijt.

In de ontvochtiging speelt de condensatie tegen het kasdek ook nog een rol, maar dat

aspect laat ik nu even buiten beschouwing.
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Ik beperk me namelijk tot het verlies van warmte dat optreedt wanneer we droge

buitenlucht naar binnen halen om de kaslucht te ontvochtigen.

Ik kijk dus alleen naar de warmte die door de ramen verdwijnt als het te vochtig is en niet

te warm. Als de kas te warm is gaan de ramen namelijk open om warmte af te voeren, en 

daarbij gaat ook vocht mee, maar die warmte komt dan van de zon.

Je bent de kas dan aan het koelen en, ondanks het feit dat er dan vocht wordt afgevoerd, 

noem ik dat geen ontvochtiging. 

Ter vergelijking; als je in de winter buitenlucht aanzuigt om de kas te drogen noem je dat

‘ontvochtigen’  en noem je dat geen ‘koelen’,  terwijl de kas op die momenten wel gekoeld

wordt.

In feite kijk ik dus hoeveel warmte er de kas wordt uitgeblazen doordat er bij de 

ontvochtiging met een buitenlucht aanzuigsysteem warme en vochtige kaslucht wordt

vervangen door koude en droge buitenlucht.

Het staatje laat zien dat dit bij een belichte teelt meer is dan bij een onbelichte teelt en dat

dit bij een droog geteeld gewas meer is dan bij een vochtig geteeld gewas.

Allemaal logisch, maar ik heb deze getallen nodig om het energiebesparingspotentieel van 

de energiezuinige ontvochtiging uit te kunnen leggen.

Berekeningen laten zien dat door de bank genomen de verhouding tussen de hoeveelheid

voelbare en latente warmte die afgevoerd wordt 50-50 is.
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Als ik het ontvochtigingsproces energiezuiniger wil maken kan ik dus proberen om die 

warmte in de kas te houden.

Op dit moment zijn er hiervoor 3 systemen min of meer beschikbaar.
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Het eerste systeem is het Regain systeem waarbij voelbare warmte kan worden

teruggewonnen

U ziet hier een aantal praktische uitvoeringsvormen daarvan.

Bij zo’n regain unit wordt de ingaande koude buitenlucht via een lucht/lucht wisselaar

geleid langs de uitstromende warme en vochtige kaslucht.
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De theoretisch maximale hoeveelheid warmte die daarmee binnen kan worden gehouden

is gelijk aan het voelbare warmteverlies. De instromende lucht kan immers niet warmer 

worden dan de uitstromende kaslucht.

Je hebt daarvoor echter een heel grote warmtewisselaar nodig, dus praktisch gesproken

wordt meestal genoegen genomen met 80% voelbare warmteterugwinning . Dit betekent

dat bij een kasluchttemperatuur van bijvoorbeeld 20 oC en een buitenluchttemperatuur

van 10 oC de instromende lucht op 18 oC binnenkomt.

De werkelijke besparing in de praktijk is nog wat lager dan dat praktisch maximum. In de 

belichte teelten komt dat doordat lang niet altijd nuttig gebruik gemaakt kan worden van 

die teruggewonnen warmte. Belichting en de WKK (er is hier gerekend met 12000 lux 

belichting en een 400 kWe WKK) leveren immers sowiso warmte en als de ontvochtiging 

dan energiezuiniger wordt betekent dat lang niet altijd dat de WKK of de ketel minder gaan

draaien.

In de onbelichte teelt is de besparing in de praktijk lager dan de besparing die de 

warmteterugwinning oplevert omdat een balansventilatiesysteem meer stroom verbruikt

dan een eenvoudig buitenlucht aanzuigsysteem.
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In het Next Generation Systeem vindt de ontvochting van de kas intern plaats. Er wordt

tijdens de stookperiode (praktisch) geen buitenlucht aangezogen en dus wordt er geen

warmte verloren.

Het overtollige vocht condenseert op een koelblok zodat de latente warmte in de kas blijft.

In het koelblok wordt de lucht natuurlijk ook afgekoeld, maar ook deze warmte ben je niet

kwijt, zoals dat wel gebeurt bij het ontvochtignen met buitenlucht aanzuiging.

De voelbare en latente warmte die je bij ventileren met buitenlucht kwijtraakt aan de 

omgeving raak je met Next Generation kwijt aan de koelmachine, maar die geeft die 

warmte direct weer af aan de warme kant van de machine.

Op het fotootje kun je zien dat we dit jaar in de Next Generation Semiegesloten Kas de 

aanzuigopening van de installatie onder het foiliescherm hadden zitten. Een foliescherm

zonder perforatie, waardoor de luchtuitwisseling van de kas met buiten minimaal was.
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Dit is een foto van zo’n luchtbehandelingskast in één van onderzoekskassen in Bleiswijk
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We konden hiermee afgelopen winter de kas helemaal dicht te houden.
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De theoretische afname van het warmteverlies bij toepassing van het Next Generation 

principe is dus gelijk aan het totale warmteverlies wat met de ontvochtiging gemoeid is.

Praktisch gesproken is de hoeveelheid warmte die we binnen kunnen houden echter wat 

kleiner omdat de ontvochtigingscapaciteit van dit soort installaties vooral op de koudere

momenten en wanneer er een lage luchtvochtigheid wordt nagestreefd sterk terugloopt. 

In de praktijk is de energiebesparing nog wat lager, en in de belichte teelten fors lager.  In 

de belichte teelten spelen hier vooral weer  de warmte-overschotten door de lampen en de 

WKK. In feite kan energiezuinige ontvochtiging alleen energie besparen als de ketel minder 

warmte gaat leveren. Op al die dagen dat de kas geheel door de WKK wordt verwarmd zal

energiezuinige ontvochtiging dus geen enkele besparing opleveren.

Dit speelt ook in de onbelichte teelt, maar in veel kleinere mate. Als de warmtepomp

bijvoorbeeld 0.4 m3 aardgas equivalenten warmte per m2 per week levert, maar de kas

slechts 0.3 m3 aardgas equivalenten warmte per m2 per week verbruikt dan is de besparing

lager dan je in theorie zou verwachten.
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Het derde systeem is een nieuwe ontwikkeling. 

Vorig jaar zijn de eerste experimenten met hygroscopische ontvochting bij Lans in Zeeland 

uitgevoerd.

Het waren nog een beetje pioniersmetingen, met alle haken en ogen die daar bij horen, 

maar de potentie is aangetoond en de daar gebruikte apparaten en de metingen daaraan

maken het mogelijk om goede verwachtingen over de werking in jaarrondbedrijf uit te

spreken.

Hygroscopische ontvochtiging is bij Lans uitgevoerd als een soort pad&fan systeem, maar 

met het verschik dat een gewoon pad&fan systeem de lucht koelt en bevochtigd, terwijl

een hygroscopisch pad&fan systeem de lucht juist verwarmd en ontvochtigd.

De zoutoplossing die gebruikt is, gewoon CaCl, neemt het vocht uit de kaslucht op en wordt

daarbij steeds wateriger.

Die circulerende oplossing moet daarom steeds worden geregenereerd en daarvoor is 

gebruik gemaakt van een vacuumverdamper.

Hierdoor was het stroomverbruik voor de regeneratie vrij laag; rond de 10 kWh per m2 kas

per jaar
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Als we de potentie van dit systeem weer in hetzelfde tabelletje zetten is de theoretisch

maximale besparing natuurlijk weer gelijk aan het voelbare + latente warmteverlies.

Bij het praktisch maximum heb ik niets ingevuld omdat we dat eigenlijk nog niet weten. Het 

probleem dat bij het Next Generation Systeem optreedt, namelijk dat de capaciteit sterk

terugloopt bij een afnemende temperatuur en luchtvochtigheid is bij de hygroscopische

zouten aanzienlijk kleiner dan bij de ontvochtiging op een koelblok zodat het praktisch

maximum dicht bij het theoretisch maximum zal liggen.

De prestatie in de praktijk is ook hier in de belichte teelten weer een stuk lager dan het 

theoretisch maximum, ook weer vanwege het feit dat er in een belichte teelt veel dagen

zijn waarop in de standaard situatie de ketel al niet meer gebruikt wordt en er dus geen

voordeel te behalen valt met de teruggewonnen warmte.

In de onbelichte teelt is de besparingspotentie in de praktijk ook een beetje lager ingeschat

dan de verwachting die je op grond van de theorie zou verwachten omdat een klein deel

van de besparing op gas wordt tenietgedaan door het stroomverbruik van de regeneratie.

23



Als ik dan de besparingsperspectieven voor de drie verschillende systemen op een rijtje zet

zal het niet verbazen dat Next Generation en Hygroscopische ontvochtiging het hoogste

potentieel bieden en dan vooral in de onbelichte teelt. 

Naarmate hogere luchtvochtigheden worden geaccepteerd neemt het potentieel snel af.

24



Het gaat bij deze drie system om uitbreidingen ten opzichte een standaard butenlucht

aanzuigsysteem. In het bovenstaande staatje wordt een indicatie gegeven van de 

investeringsruimte die door de besparingen op gas, minus de extra kosten voor elektra

wordt gecreeerd.

Het betreft een idicatief tabelletje, uitgaande van de genoemde gas- en stroomprijs, 7 jaar

terugverdientijd en los van kapitaal- en onderhoudskosten. De benodigde installaties zullen

dus voor een fors lager bedrag geplaatst moeten kunnen worden.

U zult begrijpen dat die 20 euro investeringsruimte voor een hygroscopisch

ontvochtigingssysteem voor de onbelichte teelt als meest interessante case wordt gezien.

Het betreft hier iets nieuws wat we in de loop van dit jaar samen met Lans verder zullen

uitzoeken en aan de tand zullen voelen, zowel qua werking al qua financien
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Dan rest mij nu nog u te danken voor uw belangstelling en wil ik nog even de aandacht 

vestigen op de verschillende financiers die het grootste deel van mijn werk mogelijk maken.


