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Inleiding
Nadeenergiecrisisvan1973realiseerdemenzich
dat er zeer veel afvalwarmte verloren gaat, bijvoorbeeld in de vorm van koelwater met een
temperatuurvan12-40°C.Devraagwasofdeze
vorm van afvalwarmte op economisch
verantwoorde wijze kan worden gebruikt voor
bodemverwarming indevollegrond.
Navijf jaarstudie,voorbereiding enmedefinancieringvandeEuropeseGemeenschapheefteen
teamvandeskundigen indejaren1982t/m1985
dereactiebepaaldvan26gewassen,in verschillendeteelten op een proefveld te Lelystad met
drieobjecten:
—verwarmdmetwatermeteenconstantetemperatuurvan30°C (objectC);
—water met de temperatuur van het lozingswater(12-27°C)vandeFlevocentrale (object
F);
—onverwarmd(object0).
De verwarmingsbuizen met een diameter van
40/35,4mmzijngelegdop60cmdiepte,75cmuit

Tabel 251

elkaar.Doorberegeningishetextravochtverlies
zonodigaangevuld.Medeopbasisvandeverkregenresultatenzijninditonderzoeknagegaan:
—investeringenjaarkostenverbondenaaneen
grondverwarmingssysteem op basis van afvalwarmte;
—te behalen saldi met verwarmde teelten ten
opzichtevannietverwarmde;
—rentabiliteitvangrondverwarminginbedrijfsverband.

Investeringenjaarkosten
Erzijn begrotingen gemaakt voor deinvesteringenenjaarkostenvooreenverwarmingsproject
in de praktijk van 60 à 70 ha (tabel 251). De
bedragen geven een orde van grootte weer,
omdat toetsing met praktijkgegevens niet mogelijk is. Daaruit blijkt dat, hoewel afvalwarmte
geenwaardemeervertegenwoordigt,hetbenuttenervanduuris.Detotalejaarkostenzijnbegroot
opƒ 1,-àƒ1,60perm2.Eénvandeaanbevelingen
isdanookeennauwkeuriger studietemakenof
dezekostennietbeperktkunnenworden.

Investering enjaarkosten per havoor bodemverwarming met afvalwarmte.

jaarrond gebruik
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F
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Saldiensaldiverschillen
Omtekunnenbeoordelenwelketeeltenperspectief biedenomafvalwarmte te benuttenzijnsaldiberekeningen uitgevoerd (geldopbrengst verminderdmetdevariabelekosten)vanderelevanteteelten.Behalvehetverloopvandeproduktie
zijndete behalenprijzen maatgevend.Voorenkelegroentegewassen is nader ingegaanopde
marktenprijs indeloopvanhetjaar,tussende
jarenendeinvloedvansorteringenkwaliteit.
De bruto-geldopbrengst kan op verschillende
wijzewordenberekend.Enigemogelijkemethoden worden aangegeven en besproken.Gezien
deprijsfluctuatiesvanjaartotjaarenhetbetrekkelijk geringe aantaljaren waarover proefresultaten beschikbaar waren, zijn hier de brutogeldopbrengsten per teelt als volgt berekend.
Uitgegaanisvan80%vanhetgemiddeldevande
fysieke opbrengsten (per oogsttijdstip) behaald
in de bij de economische evaluatie betrokken
proefjaren.Ditisvermenigvuldigd metdegewogengemiddeldeweekprijzenoverdejaren1980/
1984.
Detoegerekende kosten zijn gebaseerd op de
produktie onder normale praktijkomstandigheden.
De begrote saldi onder aftrek van de minimale
jaarkostenvoor verwarming warenvoor vroege
aardbeien, vroege aardappelen, augurken (aan
touw), vroege bospeen,vroege prei en vroege
witlofhogerdandieophetonverwarmdeobject.
Verder kon uit de begrote jaarkosten ensaldiverschillen worden geconcludeerd dat het mogelijk economisch perspectief van een object
overeenkomstig Caanzienlijk groter is danvan
eenobjectovereenkomstigF.

Rentabiliteitinbedrijfsverband
Voordegroentegewassen(inclusiefaardbeien)is
nagegaanwelkbedrijfsresultaatistebehalenmet
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grondverwarming overeenkomstig object Cten
opzichte van een bedrijf zonder grondverwarmingingeval:a)detotalebedrijfsoppervlakteen
b)eenoptimaaldeelvande bedrijfsoppervlakte
vaneengrondverwarmingsinstallatiewordtvoorzien.
Economischoptimaleplannenzijnberekendvan1
tot 8 ha, waarbij wel of geen witloftrek met
aangekochtewortelsterkeuzeisgesteld.Hieruit
bleekdatalleteeltplannenextensieverwordenbij
toenamevandebedrijfsoppervlakteendaarmee
de verhouding van de beschikbare grond en
beschikbarearbeid.
Witloftrek wordt inalle plannenopgenomentot
eenbedrijfsoppervlaktevanruim3ha.Hetondernemersoverschotwordtdaardoorverhoogd.Zondergrondverwarming wordt hetondernemersoverschot danvanaf 3ha positief en bereikt het
maximum bij 7 ha. Gebruik van bodemverwarmingoverdegehelebedrijfsoppervlaktevanhet
bedrijfgeefteenpositief ondernemersoverschot
vanaf1 hatot5hameteenmaximumbij2tot3ha.
Dit maximum isechter ƒ 10.000,-lager danhet
maximumbij7 hazonderverwarming.
Verwarming vandegrondopeenoptimaaldeel
vande bedrijfsoppervlakte heeft eenafnemend
positiefeffectophetondernemersoverschotvan
1tot 7hameteenmaximum bijeenbedrijfsoppervlaktevan7ha.Ditmaximumisƒ2000,-hoger
danhetmaximumbij7hazonderverwarming.Het
effect op het totale bedrijfsresultaat is dusbeperkt.Daarbijisechternoggeenrekeninggehouden met de waarschijnlijke hogere kosten van
transport van afvalwarmte voor deze vormvan
toepassingindepraktijk.
Ditresultaatgeeftvoorlopigaandathetbenutten
van afvalwarmte over de gehele bedrijfsoppervlakteopeengroenteteeltbedrijf(incl.aardbeien)
weinig perspectief biedt. Degewassen,geteeld
overeenkomstig object C, die een aanzienlijk
hogersaldobehalenmoetenbijnaallegedurende
eenkorte periode (mei, juni) geoogstenafgeleverdworden.

Incidenteelkaneenbedrijfdatdichtbijdeafvalwarmtebronligt,welvoordeelbehalenbijgebruik
vaneenoptimaaldeelvandebedrijfsoppervlakte
voorgrondverwarmingovereenkomstigobjectC.
De onzekerheden over de lange periode van
afschrijvenzijnechtergroot.
3ij benutting van afvalwarmte in de vollegrond
gaatdevoorkeur uit naareenvroege,beschutte
plaats,dichtbijdeverwarmingsbrondiedeafvalwarmte gratis ter beschikking stelt, met lej/eringsgarantieindebetreffendeperiode.
3ijdeaanlegmoetmenbedachtzijnophetfeitdat
'E-leidingendiffuuszijn,waardoorzichernstige
sorrosieverschijnselenkunnenvoordoenopdaardoorgevoeligematerialen.
Hetzouwenselijk zijnte onderzoeken of deinvesteringenenjaarkostenvandeinstallatievoor
grondverwarmingentransport nietbeperktkunlenworden.

Conclusies
Ditresultaatgeeftvoorlopigaandathetbenutten
/an afvalwarmte over de gehele bedrijfsopper/lakteopeengroenteteeltbedrijf (incl.aardbeien)
weinigperspectief biedt. Degewassen,geteeld
jvereenkomstig object C, die een aanzienlijk
logersaldobehalenmoetenbijnaallegedurende
senkorte periode (mei,juni) geoogstenafgele/erdworden.
ncidenteelkaneenbedrijf,datdichtbijdeafval/varmtebronligt,welvoordeelbehalenbijgebruik
taneenoptimaaldeelvandebedrijfsoppervlakte
/oorgrondverwarmingovereenkomstigobjectC.
De onzekerheden over de lange periode van
afschrijvenzijnechtergroot.

enjaarkosten begrootverbondenaangrondverwarming op basis vanafvalwarmte. Verder zijn
saldibegrootopbasisvandegemetenreactiebij
26 gewassen in verschillende teelten op een
proefveld te Lelystad met drie objecten: verwarmdmetwatermeteenconstantetemperatuur
van30°C(object C),water metdetemperatuur
van het lozingswater (12-27°C) van de Flevocentrale(object F) enonverwarmd (objectO).
Mede op basis van uit voorgaande verkregen
gegevens,istenslottevoordegroentegewassen
(inclusief aardbeien) nagegaan welk bedrijfsresultaat is te behalen met grondverwarming
overeenkomstig object Cten opzichte van een
bedrijf zonder grondverwarming ingeval:a)de
totalebedrijfsoppervlakteenb)eenoptimaaldeel
vandebedrijfsoppervlaktevaneengrondverwarmingsinstallatiewordtvoorzien.
Uit de resultaten blijkt dat het benutten van
afvalwarmte overdegehele bedrijfsoppervlakte
weinigperspectiefbiedt.Incidenteeldichtbijeen
afvalwarmtebronkanwelvoordeeltebehalenzijn
bijverwarming vaneendeelvande bedrijfsoppervlakte overeenkomstig het C-object. Deonzekerhedenzijnechtergeziendelangeafschrijfperiodegroot.
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Samenvatting
DevraagwasofafvalwarmteinNederlandecononisch verantwoord kan worden gebruikt voor
)odemverwarming in de vollegrond. Ter
jeantwoordingvandezevraagzijninvesteringen
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