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PR Software: Warm Water Energie met
grafieken
Jan Kanis en Judith Verstappen-Boerekamp

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Het computerprogramma Warm Water Energie (WWE) berekent het verbruik van (warm) water,
energie en reinigingsmiddelen bij de melkwinning. De nieuwste versie bevat grafieken die in één
oogopslag de productie en het verbruik van warm water weergeven. In de overzichtelijke rapportage staan nu ook de subsidiemogelijkheden voor water- en energiebesparende apparatuur. Het
programma bevat de meest recente normen uit de KWIN-V 1998-1999 en de nieuwste onderzoeksresultaten en houdt rekening met verschillende afvoermogelijkheden van afvalwater, waaronder eigen zuiveringsinstallaties.
Bij een melkveebedrijf wordt het meeste water
verbruikt voor het drenken van vee en beregening (tabel 1). Van de overige behoefte is het
grootste deel (circa 90 %) nodig voor de melkwinning. Ook bij de energiebehoefte komt een
groot deel voor rekening van de melkwinning
(circa 45 %). Daarom loont het de moeite eens
goed na te gaan hoeveel water en energie er bij
de melkwinning wordt gebruikt. In dat geval is
het gemakkelijk om terug te kunnen vallen op
computerprogramma’s die rekening houden met
alle aspecten die bij de melkwinning een rol
spelen. Warm Water Energie (WWE) is het computerprogramma dat uw vragen kan beantwoorden. Met een rekenvoorbeeld geven we een
indruk van de mogelijkheden van WWE.
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Berekening WWE
Water wordt gebruikt voor het reinigen van de
melkinstallatie, de melkkoeltank en de melkstal.
Ook water dat nodig is voor voorbehandelen en
reinigen van de melkstellen wordt meegeno-

men. Energie is onder andere nodig voor het
verwarmen van water en het koelen van melk.
Reinigingsmiddelen worden gebruikt bij de reiniging van de melkleiding en de melkkoeltank.
WWE berekent niet alleen de hoeveelheden en
kosten van water, energie en reinigingsmiddelen, maar ook de kosten van apparatuur,
mestopslag, riolering, individuele behandeling
afvalwater, uitrijden en afvoer afvalwater en
rioolrecht en lozingskosten. WWE geeft ook aan
op welke apparatuur subsidie mogelijk is en bij
welke regeling deze subsidie aangevraagd kan
worden.
Alle ingevoerde en berekende gegevens worden
in een overzichtelijk rapport weergegeven.
Grafieken geven in één oogopslag de productie
en het verbruik van warm water weer.
Aan de slag met WWE
Het maken van een berekening met WWE gaat
gemakkelijk en snel. De eerste stap bestaat uit
het in kaart brengen van het huidige verbruik

Tabel 1 Waterverbruik melkveebedrijf met 70 melkkoeien
Omschrijving

m3 / jaar
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Drenken van vee
Melkwinning totaal
waarvan: reiniging melkleiding
reiniging melkkoeltank
schoonspuiten melkstal
schoonspuiten tijdens melken
Schoonspuiten kalverboxen/ligboxen
Schoonspuiten ligboxenstal
Schoonspuiten machines
Beregening
Overig (bijv. handen wassen, toilet doorspoelen,
laarzen reinigen, spoelsystemen ligboxenstal)

2.000
425
220
30
175
100
10
5
10
0-30.000
5
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Voorbeeld
Het voorbeeldbedrijf heeft 70 melkkoeien met een melkproductie van 7.500 kg per koe per jaar.
Het bedrijf heeft een gespreid afkalfpatroon. De koeien worden twee keer per dag gemolken in
een 2x5 visgraatmelkstal. De melkstal is voorzien van electronische melkmeters en het reinigen
van de melkleiding gebeurt met een reinigingsautomaat. Het reinigingswater wordt niet hergebruikt. Al het afvalwater wordt in de mestput geloosd.
Vraag 1: Is het voordelig een warmtepomp aan te schaffen ?
Een warmtepomp bespaart energie bij het verwarmen van water voor de reiniging. Het
brengt echter extra kosten met zich mee in de vorm van afschrijving, onderhoud en
rente.
Vraag 2: Is het dan rendabel het water te hergebruiken ?
Door reinigingswater te gebruiken voor het schoonspuiten van de melkstal zijn de
kosten voor water en het opslaan en uitrijden van afvalwater lager.
WWE berekent alle hoeveelheden en kosten, maar voor de eenvoud zijn alleen de kosten in
tabel 2 opgenomen.

van water, energie en reinigingsmiddelen met
de daarbij behorende kosten. Het is daarbij erg
belangrijk de vragen zodanig in te vullen dat de
door te rekenen situatie zo goed mogelijk aansluit bij het bedrijf. Bij alle vragen zijn daarom
toelichtingen aanwezig die u helpen bij het
geven van het juiste antwoord. Deze toelichtingen zijn heel simpel op het scherm te tonen. Na
het doorrekenen van de huidige situatie kunnen
alternatieve situaties worden doorgerekend.
Soms is het mogelijk met relatief goedkope en
simpele aanpassingen veel geld te besparen.

Tabel 2 Jaarkosten

(gld)

Bijvoorbeeld het gebruik van reinigingswater
voor het schoonspuiten van de melkstal en het
vervoederen van voorspoelwater. Maar ook bij
ingrijpender maatregelen, zoals het gebruik van
een warmtepomp of voorkoeler of het toepassen
van voorraad-, doorschuif- of stapelreiniging
kan WWE de gevolgen vooraf inschatten.
Voorbeeldberekening
Uit het voorbeeld blijkt dat met de warmtepomp
op jaarbasis ruim ƒ 1.300,- bespaard kan worden. In dit bedrag is het subsidievoordeel nog

voor een voorbeeldbedrijf met 70 melkkoeien
Basis

Warmtepomp
Reinigingswater melkleiding gebruiken voor
schoonspuiten melkstal
Kosten apparatuur
Kosten mestopslag
Kosten energie
waarvan: koelen melk
verwarmen water in electrische boiler
Kosten water
Kosten reinigingsmiddelen
Kosten uitrijden afvalwater
Besparing (verwarming water privégebruik)
Totale jaarkosten

25

Alternatief 1

Alternatief 2

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

1.202
1.981
4.796
1.898
2.898
964
762
3.355

1.822
1.981
2.802
2.151
651
964
762
3.355
-541

2.397
1.429
2.802
2.151
651
696
762
2.420
-541

13.060

11.145

9.965
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niet eens meegenomen. Als subsidie wordt aangevraagd wordt het voordeel voor de veehouder
nog groter en is de aanschaf aantrekkelijker.
Door hergebruik van water wordt het verbruik
van energie en warm water niet minder, maar
de totale hoeveelheid water die nodig is neemt
wel af. De hoeveelheid afvalwater daalt ook
waardoor de kosten van opslag en uitrijden aanzienlijk afnemen. Per jaar kan eenvoudig zo’n
ƒ 1.100,- worden bespaard.
In het tweede alternatief voor het voorbeeldbedrijf is een warmtepomp aanwezig en wordt het
water hergebruikt. Hierdoor loopt het totale
voordeel per jaar (zonder subsidies) op tot ruim
ƒ 2.500,-.
Belangstelling
Na het lezen van dit artikel hebt u wellicht
belangstelling gekregen voor WWE. Dan is het
goed om te weten dat WWE niet alleen gebruikt
wordt door melkwinningsadviseurs en -voorlichters, maar ook door veehouders zelf. Bent u
geïnteresseerd en wilt u graag meer informatie,
vraag er dan naar bij uw voorlichter of neem
contact op met Jan Kanis (0320-293518). U
kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op onze
website: “http://www.agro.nl/pr”. Daar vindt u
ook informatie over alle andere computerpro-
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gramma’s van het PR die u kunnen ondersteunen bij uw bedrijfsvoering.
In grafieken (figuur 1) is goed te zien wat de productie en het verbruik van warm water per
periode is. In de basissituatie is 391 liter water
per dag nodig voor de reiniging van melkleiding
en melkkoeltank. Het bedrijf heeft drie electrische boilers met een inhoud van 120 liter nodig
om het water op te warmen. In het alternatief is
de productie van de warmtepomp in de vorm
van een lijn weergegeven. De hoeveelheid
warmtepompwater is afhankelijk van de hoeveelheid melk. Ondanks het gespreide afkalfpatroon verschilt de hoeveelheid warmtepompwater per periode. Voor het reinigen van de melkleiding en de melktank is per dag 249 liter boilerwater nodig. Omdat warmtepompwater ongeveer 55 oC is wordt deze hoeveelheid in een
electrische boiler doorverwarmd (lichtgrijs). Voor
het voorspoelen, voorbehandelen en melkstellen
reinigen wordt er nog eens 220 liter rechtstreeks
uit de warmtepomp gebruikt (lichtgroen). Wat er
overblijft aan warmtepompwater kan privé worden gebruikt (donkergroen) of wordt overtollig
(zwart). Er blijft in alle perioden meer dan
genoeg over om ook privé warmtepompwater te
kunnen gebruiken. Als het woonhuis niet ver
van de stal ligt is dit zeker te overwegen.

Figuur 1 Grafische uitvoer WWE

Op dagen met tankreiniging
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