DLV Mechanisatie-advies

Naden en kieren kunnen extra
vochtverlies geven.

Bewaarplaats beter isoleren
De investeringen in bewaarplaatsen staan op een laag pitje. Toch is voor een teler die zijn product zelf bewaart,
de bewaarplaats een van de belangrijkste schakels. Een echte ondernemer zorgt er daarom voor dat de bewaarplaats optimaal functioneert. Eén van de mogelijke acties voor optimalisatie is het verbeteren van de isolatie.
Tevens is hiervoor een fiscale aftrek mogelijk.
Tekst en foto’s: Harrie Versluis
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ij het ontwerp van een bewaarplaats is
rekening gehouden met de dan bekende wensen en eisen. Aan de hand van
de eisen zijn de ventilatoren, kanalen, storthoogte maar ook de isolatie berekent. In de
afgelopen 20 jaar is er nogal wat veranderd
op het gebied van de bewaring. Zo wordt er
gemiddeld langer bewaard, is energie duurder
geworden en telt de kwaliteit sterker mee.
Door deze veranderingen zijn ook de eisen
aan een bewaarplaats veranderd. Daar waar
eerst een redelijk geïsoleerde schuur voldoende was, wil de teler nu een zwaar geïsoleerde
schuur die niet tocht maar ook niet helemaal
potdicht is. Jaarlijks verbeteren daarom
diverse telers de isolatie van hun schuren.
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• Dikker isoleren
Een te dunne isolatie met kieren kent een aantal nadelen. Deze nadelen veroorzaken vooral
bij een langere opslagperiode een aantal
problemen:
• Risico op vorstschade.
• Een te hoge bewaartemperatuur in
warme perioden.
• Condens in de bewaarplaats.
• Extra vochtverlies.
Het risico op vorstschade ontstaat uiteraard
doordat via de kieren koude buitenlucht
binnen komt. Ook de te hoge temperatuur
spreekt voor zich en merk je vaak ook wel.
Het condens zie je echter niet altijd ontstaan.
Soms is er zelfs een toename van condens
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na het aanbrengen van isolatiemateriaal.
Condens ontstaat namelijk doordat warme,
vochtige lucht met een koud oppervlak in aanraking komt. De fluitketel die tegen een raam
aanblaast, is daar het schoolvoorbeeld van.
In een bewaarplaats zijn er dan twee mogelijkheden. In de winter is het product vaak warmer dan de buitenlucht. De stilstaande lucht
boven de aardappelen koelt af. Op de wanden
en dak ontstaat dan condens. De koude lucht
die via de kieren binnenkomt, kan echter
nog vocht opnemen. Hierdoor ontstaat geen
condens, maar wel extra vochtverlies. Het condens tegen het dak wordt dan niet zichtbaar.
Pas als de kieren dicht zijn, zie je condens
ontstaan.

In de zomer geeft de warme en vochtige lucht
die via de kieren binnenkomt wel condens.
Dit ontstaat tegen het dak en wand maar ook
op het product. Daardoor zal je vaker moeten
ventileren en ontstaat nog meer vochtverlies.

Het soortelijk gewicht van PUR
bepaalt ook de isolatiewaarde. Dit
kun je controleren door PUR in een
emmer van 10 liter te spuiten. Hierin
moet dan ongeveer 400 gram zitten.

Ander nadeel van PUR-spuiten is dat je zelf
niets kan doen. Uit het kader blijkt dat 6 cm
spuitwerk ongeveer 14 euro kost. Een isolatieplaat van deze dikte is vaak goedkoper. Als je
deze zelf aanbrengt en de uren niet telt, kan
je dus nog wat besparen.

• Spuiten van PUR
In veel gevallen is het aanpassen van de isolatie met het spuiten van poly-urethaan (PUR)
de meest aangewezen oplossing. Hiervoor is
geen draagconstructie nodig. Het is ook over
een niet vlakke ondergrond naadloos aan te
brengen. Tenslotte sluit het bestaande kieren
af, waardoor je condens en vochtverlies voorkomt.
Het heeft echter ook een aantal nadelen.
Doordat het alles afsluit, kan ook hout ingekapseld worden. Hout is een levend product.
Zodra hout door het isolatiemateriaal wordt
opgesloten, gaat het rotten. Eén van de zijden
moet daarom altijd nog contact hebben met
lucht.
Daarnaast is het ter plekke spuiten handwerk.
Zo zal bijvoorbeeld de dikte variëren. Een goede controle en goede afspraken zijn daarom
op zijn plaats. Spreek bijvoorbeeld een minimum dikte af en geen gemiddelde. Spreek
ook een minimum soortelijk gewicht af van
35 of 40 kg/m2. Ook dat bepaald uiteindelijk
de isolatiewaarde. Dat gewicht is eenvoudig
te controleren door een 10 liter emmer vol
te laten spuiten. Hierin moet dan 400 gram
isolatiemateriaal zitten.

• De fiscus
Sinds januari 2004 zijn er twee mogelijkheden om de fiscus mee te laten betalen aan
uw investering. Allereerst is er natuurlijk de
kleinschaligheidsaftrek. Daarnaast is in de
Energie-investeringsaftrek de mogelijkheid
opgenomen om extra aftrek te krijgen voor
het isoleren van een bestaand gebouw.
De aftrek moet zijn voor ‘de verbetering van

Energie-investeringsaftrek
Een schuur in de Oostelijk Flevoland van 1970
heeft een isolatie van 6 cm polystyreen (PS of
‘tempex’). De berekende huidige isolatiewaarde
(R) is 1,71 m2K/W. De isolatie wordt verbeterd
met 6 cm ter plekke gespoten poly-urethaan
(PUR). Deze verbetert de isolatiewaarde met
bijvoorbeeld 2,14 m2K/W. In totaal laat de boer

De spanten en de houten schroten
moeten kunnen ademen.

de isolatie van bestaande vloeren, daken,
plafonds of wanden van ruimten in bedrijfsgebouwen’. Je mag maximaal 20 euro per m2
aan investering opvoeren. Met de investering
moet de isolatiewaarde (R) met minimaal
1,50 m2K/W toenemen (zie kader). Deze waarde
moet berekend worden volgens een NENnorm.

• Alles op een rij
Voordat je overgaat tot het aanpassen van de
isolatie, is het belangrijk om te bepalen of de
isolatie wel echt de zwakste schakel is in het
bewaarproces. In de praktijk spelen veel zaken
een belangrijke rol mee zoals de ventilatiecapaciteit, de werkelijke luchtstromen, de
ligging van de bewaarplaats, het product en
de ondernemer. Een ondernemer zet daarom
voordat hij of zij investeert alles goed op een
rijtje of laat dat doen door een deskundige
van bijvoorbeeld DLV Bouw, Milieu en
Techniek.
Als blijkt dat isoleren de juiste optie is, kan
je het beste meerdere vergelijkbare prijzen
opvragen. Leg daarbij ook zaken als kwaliteit
en uitvoering vast. Controleer ten slotte
tijdens de uitvoering of de uitvoering klopt
met de afspraak. •

300 m2 spuiten. Dit kost 14 euro per m2. Je mag
dan 300 x € 14 = € 4.200 x 55% = € 2.310
extra aftrekken van het inkomen.

Harrie Versluis is projectleider bedrijfsgebouwen in de
akkerbouw bij DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V. in Heerenveen,
telefoon (0513) 65 35 96.
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