k:'H*HHVW

:$507((1.2(/,1*9,$
*$6$%62537,(:$507(3203
BIJ ROMBERAMA

VB

S

Het sierteeltbedrijf Romberama uit Loenhout startte in 1986 met de teelt van
an
n Amaryll
Amaryllis als
snijbloem en de teeltoppervlakte bedraagt nu 2,4 ha. Waar alles begon in
generatie in
n een
n vorige gen
ge
serretunnels, groeide Romberama uit tot een innovatief bedrijf waar nieuwe teelttechnieken
en
teelttechn
energiebesparing centraal staan.
Bert Schamp, Willy De Geest, Enerpedia
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v aardgas in de generator.
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%LMGHODDWVWHVHUUHXLWEUHLGLQJZHUG
gekozen voor een dubbel energieVFKHUP]RQQHSDQHOHQHQHHQGLUHFW
JDVJHVWRRNWHGXEEHOHIIHFWDEVRUSWLHZDUPWHSRPSPHWNRXGHZDUPWHRSVODJ
.:2DTXLIHUV LQGHERGHP.HQPHUkend voor deze installatie zijn een laag
energieverbruik en een minimale
CO2XLWVWRRW'DWGHZDUPWHSRPS]RZHO
LQNRHOLQJDOVLQYHUZDUPLQJNDQ
YRRU]LHQLVYRRUGHWHHOWYDQ$PDU\OOLV
ideaal. Er is voor dergelijke teelt bij
N:K
5RPEHUDPDMDDUOLMNVRQJHYHHUN:K
PWHQRGLJ
RGLJ
PtNRXGHHQN:KPtZDUPWHQRGLJ

V Schematische voorstelling van de werking van de gasabsorptiewarmtepomp
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'HGDPSGLHKLHUELMYULMNRPWFRQGHQ'H
'
VHHUWHQJHHIW]LMQZDUPWHDIDDQKHW
ODJHWHPSHUDWXXUYHUZDUPLQJVQHW
/7QHW LQGHVHUUH1DGLHQYHUGDPSW
KHWZDWHULQHHQYDFX¾PUXLPWHGRRUGH
RQWWUHNNLQJYDQZDUPWHDDQGHODDJZDDUGLJHZDUPWHEURQ JURQGZDWHU 'LW
YDFX¾PLVQRGLJRPGHYHUGDPSLQJVWHPSHUDWXXUYDQGHYORHLVWRIGUDVWLVFK
WHYHUODJHQ+RHODJHUGHOXFKWGUXNGHV
te lager de verdampingstemperatuur zal
liggen. Het volstaat daarom om in een
YDFX¾PUXLPWHODDJZDDUGLJHZDUPWHWH
gebruiken om de vloeistof tot het
NRRNSXQWWHEUHQJHQ'HGDPSZRUGW
KLHUELMRSQLHXZGRRUKHWNRXGHPLGGHO
JHDEVRUEHHUGZDDUGRRUHURSQLHXZ
ZDUPWHYULMNRPW FRQGHQVDWLH GLH
RSQLHXZLQKHWYHUZDUPLQJVQHWNDQ
JHSRPSWZRUGHQ+HWUHQGHPHQWYDQGH
ZDUPWHSRPSZRUGWRSGH]HPDQLHU
omhoog getrokken.
+HWNRXGHZDWHUGDWWLMGHQVKHWSURFHV
ZRUGWJHYRUPGZRUGWRSJHVODJHQLQGH
koudebron in de bodem en kan later
JHEUXLNWZRUGHQYRRUGHNRHOLQJLQGH
VHUUH9RRUGLWKHOHV\VWHHPZRUGWGXV
YRRUWGXUHQGZDWHULQHQXLWGHDTXLIHUV
JHSRPSW'HFDSDFLWHLWKLHUYRRULV
RQJHYHHUNXELHNHPHWHUZDWHUXXU
DINRPVWLJYDQPGLHS+HWZDWHUXLW
GHDTXLIHUV JURQGZDWHU NRPWHFKWHU
QRRLWLQFRQWDFWPHWZDWHUXLWGH
YHUZDUPLQJVEXL]HQ EHGULMIVZDWHU 'H
ZDUPWHNRXGHZRUGWRYHUJHGUDJHQYLD
ZDUPWHZLVVHODDUV
Deze installatie is zeer duurzaam
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V Voor een gasabsorptiewarmtepomp is een milieuvergunning
gunning
unning klasse I vereist omwille
om
van de koude- en
warmteopslag in de bodem
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Voor dergelijke installatie is een milieuYHUJXQQLQJNODVVH,YHUHLVWRPZLOOHYDQ
GHNRXGHHQZDUPWHRSVODJLQGH
bodem. Verder is dergelijke opslag enkel
mogelijk indien de ondergrond een
JHVFKLNWHZDWHUYRHUHQGHODDJKHHIW

S

YDQZHJHGHODJHUH&22-uitstoot en het
KHUJHEUXLNYDQZDUPWH=HJHHIW
uiteindelijk een energiebesparing van
ongeveer 50% door het hoog rendement
&23YHUZDUPLQJHQ&23NRHOLQJ
ɇ 'HRQGHUKRXGVNRVWHQ]LMQ
bovendien een pak lager dan bij een
WUDGLWLRQHOHYHUZDUPLQJVLQVWDOODWLH
Enkel hoge temperaturen kunnen
PRHLOLMNEHUHLNWZRUGHQPHWGH]H
LQVWDOODWLH+HWDFWLHIRQWYRFKWLJHQLV
GDDURPZDWPRHLOLMNHUWHUHJHOHQ'H
temperatuur in de koudebron zou
daarvoor enkele graden lager moeten
liggen dan de huidige 5-6°C.
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Amaryllisteelt
'HJDVDEVRUSWLHZDUPWHSRPSZRUGW
RUGW
JHEUXLNWLQIXQFWLHYDQGHQLHXZHVHUUH
XZHVHUUH
ZHVHUUH
van 1,2 ha. Er kan een buistemperatuur
emperatuur
eratuur
OGYROGRHQ
ROGRHQYDQr&PHHZRUGHQJHKDDOGYROGRHQde voor het temperatuurregime
uurreg
ur
in deze
dez
HUXJYHUGLHQ
JYHUG
YDQGH
DQG
QLHXZHVHUUH'HWHUXJYHUGLHQWLMGYDQGH
investering bij Romberama
bedraagt 6
erama bedra
bedr
jaar.
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Het bedrijf
ijf dat ook nog een oudere
ou
DIGHOLQJKHHIWEHVFKLNWYHUGHUQRJRYHU
QJKHHIWEHVFKLNWYHUGHUQ
HIWEHVFKLNWY
een
aardgas. Deze
n stookketel op aardg
De dient
YRRUGHYHUZDUPLQJYDQKHWRXGH
YRRUGHYHUZDUPLQJYDQKH
GHYHUZDUPLQJYDQ
het drogen en
serregedeelte
rregedeelte en voor h
NRNHQYDQGH$PDU\OOLVEROOHQ'HEROOHQ
NRNHQYDQGH$PDU\O
GLHMDDUODQJSURGXFWLHNXQQHQJHYHQ
GLHMDDUODQJSU
LHMDDU
GLHQHQUHJHOPDWLJHHQZDUPZDWHUKDQGLHQHQUH
GLHQHQUHJHOPD
ondergaan. Een derde van het
deling te ond
DUHDDOZRUGWMDDUOLMNVJHURRLGHQ
DOZ
DUHDDOZR
EHKDQGHOGRDWHUEHVFKHUPLQJWHJHQ
EHKDQ
DQ
ZHHNKXLGPLMWHQRPGHEROOHQGHQRGLJH
ZHH
rust te geven.
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+HW$PDU\OOLVVXEVWUDDWLVSXUHSHUOLHW
Belangrijke redenen hiervoor zijn dat de
plant makkelijker te koelen is in perliet
dan bv. in grovere kleikorrels en dat het
JHZDVEHWHUJURHLWGDQLQYROOHJURQG
Onderaan in het perliet is een buizennetZHUNYRRU]LHQGDW]RUJWYRRUYHUZDUPLQJ
RINRHOLQJ'HEROWHPSHUDWXXUZRUGW
JHGXUHQGHZHNHQRSr&JHKRXGHQ
'DDUQDZRUGWGHWHPSHUDWXXUYDQKHW
VXEVWUDDWJHGXUHQGHGHHHUVWHZHNHQ
QDNRHOLQJQDDUr&JHEUDFKW,QGLH
SHULRGHLVHUQD¢ZHNHQEORHLHQ
GLWJHGXUHQGHHHQWDOZHNHQ'DDUQD
gaat de temperatuur naar 22-22.5°C. De
WHPSHUDWXXUWRWDDQGHEORHLZRUGWQLHW
WHKRRJJHKRXGHQRP]ZDUHNZDOLWHLWWH
NXQQHQNZHNHQ(HQWHKRJHWHPSHUDtuur zou zorgen voor een snellere

VWUHNNLQJPHWPLQGHUH]ZDUHNZDOLWHLW
WUHNNLQJP
VWUHNNLQJPH
gevolg.
tot gevolg
ge
,QKHWNDVGHN]LMQWZHHHQHUJLHVFKHU,QKHW
KHW
PHQJH±QVWDOOHHUG(HQWUDQVSDUDQW
P
PH
HQHUJLHVFKHUPJDDWGLFKWDOVGH
EXLWHQWHPSHUDWXXUODJHULVGDQr&HQ
GHVWUDOLQJODJHULVGDQ:ɊV1DFKWV
JDDWGDQKHWWZHHGHHQHUJLHVFKHUP
GLFKW,QKHWQLHXZHNDVGHNLVKHOGHU
glas gemonteerd. Op het ogenblik van de
ERXZYDQGHQLHXZHVHUUHEHWHNHQGH
diffuus glas nog een belangrijke
PHHUNRVWYDQɩPt(UZRUGWDOHHQ
viertal jaren diffuus gekrijt. Op de
QLHXZHVHUUHZRUGWJHNULMWPHW5HGX)Xse IR en op de oude serres met Reduheat.
Open Energiedag
Alle overige informatie over andere
energiebesparende toepassingen in de
ODQGHQWXLQERXZNXQMHQDOH]HQLQGH
EURFKXUHYDQGH2SHQ(QHUJLHGDJ
Ɋ,QQRYDWLHLQ(QHUJLH3UDNWLMNFDVHV
2016’. Deze is te bekijken via:
ZZZSFVLHUWHHOWEH!3XEOLFDWLHV!
%URFKXUHVHQSRVWHUVRIRS
ZZZHQHUSHGLDEHQ

Enerpedia is een
VDPHQZHUNLQJYDQ
ODQGERXZSURHIFHQWUDLQ9ODDQGHUHQHQZRUGWJHʖQDQFLHUGGRRUKHW9ODDPV.OLPDDWIRQGVYDQ
de Vlaamse overheid in het kader van de
uitvoering van het Vlaams Klimaatplan
2013-2020. Enerpedia 2.0
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