
Beek en Donk, 25-10-2012 

Schermen en “Het nieuwe telen”: 

een perfecte combinatie 





• Opgericht in 1887 

• 4de generatie 

• Kinna, Sweden 

• 450 medewerkers 

• 50 M turnover  

• > 80 % export 

Facts 

 

 



Voorbeeld: potplantenbedrijf 



Voorbeeld: groentebedrijf 



Voorbeeld: chrysanten bedrijf 



Standaard tomatenteelt NW Europa: 
– Geen scherm:  energie gebruik 50 m3 gas per m2 per jaar 

– Transparent screen XLS 10 REVOLUX 

– Energie gebruik 35-40 m3 gas per m2 per jaar 

– Dus: 20-30% besparing per jaar 

 

Standaard phalaenopsis teelt NW Europe: 

– Geen sherm: 100 m3 per m2 per year 

– Twee binnenschermen, één buitenscherm 

– Energie gebruik: 40 m3 per m2 per year 

– Dus: 60% besparing per jaar 

Potentiele energie besparing, 

voorbeelden 



Besparing wereldwijd 

• ±20.000 ha Svensson 
schermen in gebruik 

 

• Besparing 2 million ton olie 

 

• Ca 3-4 kerncentrales 



Bottleneck voor maximaal schermgebruik 

Schermgebruik beperkt tot periodes met voldoende 

lage temperaturen omdat: 

– Scherm verhoogt RV te veel bij hogere buitentemperaturen 

wegens onvoldoende vochtafvoer via condensatie 

– Scherm leidt tot te koude verwarmingsbuizen bij hogere 

buitentemperaturen  gewas onvoldoende  geactiveerd 



“Het nieuwe telen” biedt de oplossing 

‘koude’ 

buitenlucht 

met laag 

vochtgehalte Voorverwarmd tot 

binnenlucht 

 ‘gedroogde’ lucht 

Overdruk 

scherm 
Vochtige 

lucht 



Voorbeeld 

• Buitenlucht:  10 ºC, RV 70%  vochtgehalte  6,5 g/m3 

• Binnenlucht: 17 ºC, RV 80%  vochtgehalte 11,8 g/m3 

• Verschil:                          5,3 g/m3 

 

• Met  5 m3/m2 luchtuitwisseling per uur betekent dit:  

   5,3 x 5 = 26,5 g waterdampafvoer per m2 per uur, hetgeen de 

RV met ca 10% verlaagt. 

• Energiekosten om 5 m3 van 10 to 17 ºC te brengen:  

– 1000 uur: 1 m3 of gas/m2.  

• Energie winst door langer schermgebruik tot 10 m3/m2   



Extra voordeel van “HNT” 

Gewas activering door 

luchtbeweging zonder warme 

buizen 



Interesse in dubbele schermen 

• Reden:  

– 15% extra energie besparing 

– Extra functies toevoegen 

– Met HNT zijn veel schermuren 

mogelijk zonder het risico van 

een te hoge RV 



“HNT”: twee schermen optimaal inzetbaar 

Scherm 2 

Scherm  1 



Potentiele energie besparing 

  HNT 
Scherm  

uren 

Energie 
besparing, 
m3/m2.jaar 

 Enkel scherm Nee 2160 13,8 

 Enkel scherm Ja 3500 19,3 

 Dubbel scherm Ja 3500 25,7 



Scherm combinaties met HNT 

• Belangrijk: één scherm met  hoge lichtdoorlatendheid om 

gebruik overdag mogelijk te maken 

• Tweede scherm??? 

– Optie 1: aluminium scherm met hoge energiebesparing  

– Optie 2: een tweede transparante scherm 



Hoge lichttransmissie van groot 

belang 
• Energieschermen in hoofdzaak voor de nacht 

• Gebruik overdag echter niet  vergeten!! 

– Laagste temperatuur bij zonsopkomst 

– Optimaal groeiklimaat overdag 

•  Dit vereist een maximale lichttransmissie: licht = productie 

• Svensson heeft geinvesteerd in een scherm met maximale 

lichttransmissie: 

 

 



Hoge licht transmissie met XLS 10 REVOLUX 

XLS 10 REVOLUX 

Schermkier 



Waarde van 10% extra lichttransmissie 

• Steeds afweging tussen te behalen 

energiebesparing en lichtverlies 

• Onder NW-European condities: 10% extra licht  

650 extra schermuren overdag bij gelijkblijvende 

lichtsom.  

• Hierdoor in potentie 2 m3 extra gas besparing per 

m2 per jaar 

• Bron: Wageningen UR, PT project 13733, 2010 
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Radiation in januar and screen closure 

radiation
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Radiation in januar and screen closure 

radiation

Screen 1, transparent

0

20

40

60

80

100

120

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

Radiation in januar and screen closure 

radiation

Screen 1, transparent

screen 2, alu
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Instraling in januari en schermgebruik 

radiation

Screen 1, transparent

screen 2, alu

Screen 2, transparent



Totale energie besparing  

  
2 x  

transparant 
transparant + alu 

Energie besparing, % 64 69 

Energie besparing, 
m3/m2 per jaar 

25,7 26,2 



Normaal: kans op condensatie 

tegen het scherm 
-10 ºC 

17 ºC 

3 ºC 

10 ºC 

Dauwpunt 

bereikt, dus 

condensatie 



HNT: minder condensatie op het 

scherm 
-10 ºC 

17 ºC 

-1 ºC 

8 ºC Dauwpunt niet 

bereikt, geen 

condensatie 

15 ºC 



HNT: minder condensatie op het 

scherm 
-10 ºC 

17 ºC 

-1 ºC 

8 ºC Dauwpunt niet 

bereikt, geen 

condensatie 

17 ºC 



Hulp bij schermkeuze en -gebruik 

Customized “Svensson Climate Advice” 

Customized Energie Berekening 

Screen management documents, ofwel “Hoe 

te schermen?” 

Verschillen in klimaat, gewas en kas 

Optimale schermkeuze vereist grondige 

evaluatie van alle relevante factoren 

Services die Svensson kan bieden: 


