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Houtverwarming
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op een varkensbedrijf
In het vorige nummer bekeken we de mogelijkheden

yr

van hout als alternatieve energiebron. Om de theorie
te toetsen aan de praktijk trokken we naar een varkens

op

bedrijf en gingen we langs bij installateur Coster

C

Engergy.

– Patrick Dieleman –

Peter en Anja Staelens namen 7 jaar gele
den een varkensbedrijf over in Koekelare.
Ze hebben 160 zeugen en 1100 vleesvar
kens. Een deel van de biggen wordt ver
kocht. Daarnaast doen ze ook nog aan
akkerbouw. “Uiteraard wil je als jonge
beginner een bestaand bedrijf naar je hand
zetten”, gaan Peter en Anja van start. “Wij
hebben nog projecten tot in 2012. Wij bra
ken een van de oude stallen af en bouwden
3 jaar geleden een nieuwe stal met 700
biggenplaatsen. Daarna werd een andere
stal omgebouwd naar 54 kraamhokken (4

afdelingen van 12 en een afdeling van 6
plaatsen). Het was voor deze stallen dat wij
naar alternatieve verwarming uitkeken.”

Goed uitkijken
“Wij wilden eerst een Sunmachine plaat
sen”, gaat Peter verder, “we zagen een eer
ste installatie in een restaurant in Brugge
en daarna nog eens op de Agromarkt in
Gistel. Een Sunmachine is een stookin
stallatie die de productie van warmte com
bineert met die van elektriciteit. Het is dus
een micro-wkk. Zeker voor een varkens

houder is dat een interessante combinatie.
Het ging toen nog om een prototype. Er
waren nog problemen bij het opstarten.
Een dergelijke installatie werkt met een
Stirlingmotor. Het starten verliep niet vlot
omdat een dergelijke motor om vlot te
starten telkens een duwtje nodig heeft. We
besloten niet langer te wachten en plaats
ten voor hetzelfde budget een houtbrander
en zonnepanelen.”
Het werd een houtketel die werd gele
verd door Coster Energy uit Oostende.
“Het voordeel van die installatie is dat ze
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De installateur

Arbeidsbehoefte is beperkt

Peter en Anja Staelens tonen hun houtketel. De grootte is vergelijkbaar met een installatie die
werkt op lichte stookolie. Pellets geven zeer weinig asresten, dat verhoogt de bedrijfszekerheid van
de installatie.
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Het bijvullen van de voorraadbak moet in
normale winteromstandigheden 2 keer
per week gebeuren. De verbranding van
de pellets is zo perfect dat die maar 0,5%
as oplevert. Dit betekent dat de ketel min
der dan 1 keer per maand moet gereinigd
worden. Op het moment van ons bezoek
schommelde de buitentemperatuur rond
10 °C. Toen draaide de ketel op 40% van
zijn capaciteit. Het is een ketel met een
vermogen van 50 kW. Peter vertelt dat
de installatie uitgerekend was voor een
stookoliebrander van 90 kW. “Die 50 kW
is ook nog groot genoeg. Een ketel die een
groter percentage van zijn vermogen moet
benutten, haalt een beter rendement. Dit
vermijdt ook dat de ketel in de zomer te
veel moet afslaan. Zo lang de ketel op
20% blijft branden, blijven de houtpellets
smeulen.”
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Coster Energy uit Oostende is gespeciali
seerd in centrale verwarming op biomassa.
Het bedrijf richt zich vooral tot bedrijven
in de houtbewerkingssector, zoals schrijn
werkers en meubelmakers, maar ook tot
particulieren. Ook tuinaannemers zagen
al vlug de voordelen in van de automa
tisch gevoede ketel op biomassa. Wim en
Rita Decoster: “De Moderator is ons para
depaardje. Het is een houtverbrandings
installatie met een automatische toevoer.
Dit laat groenvoorzieners toe hun eigen
snoeiafval te valoriseren. Ook schrijn
werkers kiezen hiervoor zodat hun afval
hout in plaats van een kost een opbrengst
oplevert. Voor de verbranding van verse
biomassa voegen wij een tussenbrander
toe. De verbranding hierin gebeurt op
1000 °C, zodat de houtsnippers gedroogd
worden vooraleer ze in de brander komen.
Het grote voordeel van dit systeem is het
hoge rendement. De ketel zelf haalt 85%,
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zowel houtpellets, houtblokken als steen
kool kan verbranden”, weet Peter. “Die
Sunmachine werkte enkel op pellets. Wij
hebben zelf hout van knotwilgen en popu
lieren en kunnen dat op die manier ook
valoriseren. Een nadeel van een dergelijk
polyvalent systeem is de lagere tussen
komst van het vlif. Die bedraagt 20%,
terwijl dit voor ketels die exclusief op
houtpellets werken 30% is. Op dit ogen
blik stoken we met pellets die in zakjes op
paletten geleverd worden. Dat is vrij duur.
De kostprijs is momenteel vergelijkbaar
met de prijs voor stookolie. Wij hebben
echter al een voedersilo gekocht zodat we
binnenkort pellets in bulk kunnen laten
komen, dat is 20% goedkoper. Die silo
moet ik nog ombouwen zodat de toevoer
volledig automatisch kan gebeuren. Wij
kopen onze pellets bij een veevoederpro
ducent. Dat klinkt misschien eigenaardig,
maar de benodigde technologie is volledig
gelijklopend met deze die nodig is voor
veevoeders. Men moet korrels maken en
ze in zakken doen. De korrels kunnen in
losse vorm geleverd worden met een bulk
wagen.”

Er is een gloeibougie voor het opstarten
na de zomer, of na langere periodes zon
der warmtevraag. Het afregelen bij het
opstarten vroeg wat extra aandacht. Het
enige verschil met een verwarmingsketel
op stookolie is dat de ketel, wanneer hij
aanslaat, kan variëren tussen 20 en 100%
van zijn capaciteit. De installateur kan het
werken op 20, 50% of meer niet in een
keer afstellen. Dat betekent dat de gebrui
ker in het begin zelf ook moet bijregelen.
Een goede afstelling moet zorgen dat er zo
weinig mogelijk rook wordt geproduceerd
tijdens het branden. “Wanneer de tempe
ratuur van de rookgassen te hoog oploopt,
dan is het tijd om de ketel te kuisen.”
Peter en Anja zijn tevreden over hun
keuze. “In tegenstelling tot de prijs van
de stookolie blijft de prijs van de pellets
redelijk constant. Drie jaar geleden was
dat 150 euro per ton, nu 166. Het is een
eenvoudig systeem, er kan niet te veel
kapot gaan.”
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Met behulp van een vijzeltje onderaan de voorraadbak
komen de pellets automatisch in de brander
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Hoe een voedermaïsras kiezen?
In de veehouderij is maïs is de energieleverancier bij

bo

uitstek. Nieuwe technische ontwikkelingen en nieuwe
inzichten laten een verdere optimalisatie van de teelt toe.
Op basis van jarenlang maïsrassenonderzoek, in combi
natie met onderzoek naar de afrijpingspatronen van de
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verschillende rassen, ontwikkelde kws een nieuw evalua
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tiesysteem.

– Luc Van Dijck –

“De bepaling van de voederwaarde in de
klassieke kuilmaïsproeven geeft proble
men omdat de rassen vergeleken worden
bij verschillende rijpheden. De gelijktij
dige oogst van alle rassen, ieder in een
ander rijpheidsstadium, maken een ver
gelijking van de voederwaarde moeilijk”,
zegt directeur Jan Bakker van kws Bene
lux. “Een verschillend oogsttijdstip geeft
een totaal ander product. Celwandverteer
baarheid, zetmeelgehalte en opbrengst
zijn sterk afhankelijk van de fysiologische
rijpheid van de plant. Niet alle rassen zijn
op hetzelfde moment fysiologisch rijp. Als
je rassen met een verschil in vroegrijpheid
op eenzelfde tijdstip oogst, dan zijn de uit
komsten van de analyses op voederwaarde
voor het grootste deel te wijten aan een
verschil in rijpheid.”

Maïsanalizer
Met de Maïsanalizer (figuur 1) pakt kws uit
met een evaluatiesysteem voor korrel- en

silomaïs dat de verschillen in opbrengst en
kwaliteit, door een verschillend rijpheids
stadium van de rassen op het moment van
de oogst van de proefvelden, grotendeels
elimineert. De volgende parameters en
begrippen zijn in de Maïsanalizer opgeno
men: het drogestofgehalte van de korrel, de
korrelopbrengst (zetmeelopbrengst) in kg
droge stof (ds), de totaalopbrengst in kg ds,
de waardering voor stay-green en de ener
gie-index. Deze laatste is de verhouding
van de opbrengstpotentie van de korrel op
de totale drogestofopbrengst en geeft een
aanwijzing voor de energieconcentratie en
dus voor de voederwaarde.
Jan Bakker: “De Maïsanalizer geeft een
weergave van de potentie aan korrelop
brengst en totale drogestofopbrengst als
silomaïs. Uit onderzoek blijkt dat de cel
wandverteerbaarheid van planten bij gelij
ke fysiologische rijpheid nagenoeg gelijk
is. Als er verschillen in voederwaarde
optreden, dan hebben die veelal te maken
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maar het automatische systeem bena
dert de 90%. Je moet rekenen dat 2,5 kg
snoeihout een hoeveelheid warmte levert
die gelijk is aan deze van 1 l stookolie.
Een ketel van 50 kW kan, afhankelijk van
de buitentemperatuur en het gevraagde
vermogen, 2 tot 4 dagen werken op 1 m³
snoeihout.” De firma heeft nu een nieu
wer systeem waarin een extra vijzel zorgt
voor de afvoer van de assen. Er kan ook
een breker worden aangekoppeld zodat
grotere stukken hout in 1 werkgang tot de
juiste grootte herleid worden.
De hoogste rendementen worden
gehaald met een houtvergassingsketel. Die
werkt enkel op houtblokken, maar eventu
eel kunnen zaagsel of houtkrullen mee
verbrand worden. Deze haalt een rende
ment van 91%. Bij een gewone kachel ligt
dit rond 60%. Dankzij de verbranding op
hoge temperatuur blijven de schadelijke
stoffen in de rookgassen beperkt en wordt
de rookontwikkeling tot een minimum
herleid. Dergelijke ketels zijn beschikbaar
met een vermogen van 18 tot 80 kW.
De ketel die op het bedrijf van de fami
lie Staelens geplaatst werd, is geschikt om
te werken met pellets, steenkool, hout of
zelfs graan dat in een fiftyfiftyverhouding
gemengd werd met pellets. Houtpellets
zijn een heel propere brandstof, ze geven
een heel hoog rendement. Het systeem
werkt met fuzzy logictechnologie. Een elek
tronische sturing regelt de werking van de
aanjaagventilator en de circulatiepomp.
De ketel werkt modulerend en heeft een
rendement van 94%. Reeds voordat de
ingestelde temperatuur zal bereikt wor
den, zwakt het systeem de verbranding af.
De temperatuur blijft dan nog een tijdje
oplopen. Het voorraadreservoir is vrij
groot, zodat afhankelijk van de tempera
tuur, 1 tot 4 weken kan gewerkt worden
met een gevuld reservoir. Het onderhoud
beperkt zich tot het verwijderen van de
as. Omdat de pellets zo goed verbranden,
geven zij bijna geen as. Rita raadt wel aan
om zeer goed de verhouding tussen prijs
en kwaliteit in de gaten te houden, want
niet alle leveranciers leveren even kwalita
tieve pellets.
Coster Energy importeert alle verwar
mingsinstallaties rechtstreeks uit Polen.
“Men heeft daar een sterke traditie in
het stoken met hout, zodat zij nu een
technologische voorsprong hebben opge
bouwd. Momenteel wordt gewerkt aan
een systeem om elektriciteit op te wek
ken met de verbranding van afvalhout. Dit
wordt in de loop van dit jaar op de markt
gebracht.” r

