Uw kansen op een
lagere energierekening
Energiebesparing in de boomkwekerij en vaste plantenteelt

Energiebesparing in de boomkwekerij
en vaste plantenteelt
Energie wordt steeds schaarser en duurder. Energiebesparing
loont dus, ook voor u als boomkweker of vaste plantenteler!
Wilt u duurzamer gaan werken en flink op uw energiekosten
besparen? Vaak is dat makkelijker dan u denkt. Kleine
investeringen en aanpassingen in uw manier van werken kunnen
al een groot effect hebben. En voor sommige maatregelen kunt
u subsidie ontvangen. In deze brochure leest u kort en bondig
welke praktische en direct beschikbare mogelijkheden er zijn. Zo
kunt u zelf nagaan waar de kansen voor uw bedrijf liggen.
Een deel van de genoemde maatregelen wordt momenteel al
toegepast. Maatregelen met een behoorlijk groot effect (meer dan
5% besparing) komen uitgebreid aan bod. Maar ook maatregelen
met een kleiner effect noemen we, omdat ze voor individuele
bedrijven wel van belang kunnen zijn. Tot slot gaan we in op de
subsidieregelingen waar u eventueel gebruik van kunt maken.

Energiebesparingsmaatregelen
In de boomteelt en vaste plantenteelt wordt voornamelijk diesel,
aardgas en elektriciteit verbruikt. In 2009 was het gemiddelde
energiegebruik 505 GJ per bedrijf. Het grootste gedeelte
van het energiegebruik van een boomkweker bestaat uit
brandstofverbruik voor de machinerie op het bedrijf. In de vaste
plantenteelt en bij de teelt van bijvoorbeeld vruchtbomen wordt
daarnaast ook een flinke hoeveelheid elektriciteit gebruikt, met
name voor de bewaring, maar ook voor bijvoorbeeld heftrucks of
de spoelmachine.
Als boomkweker of vaste plantenteler kunt u energiebesparingsmaatregelen nemen op het gebied van teelt op het veld
(trekkers/werktuigen en grondbewerking/teeltsystemen) en
zaken op het erf (bedrijfsgebouw, koel- en ventilatie- installaties,
klimaatregeling/klimaatcomputer, meten en bewaken). Op de
volgende pagina noemen we de belangrijkste maatregelen,
geordend op toepasbaarheid en besparingsmogelijkheid. Verder
vermelden we per maatregel de bijdrage aan het verlagen van de
uitstoot van broeikasgassen, de mogelijke kostenbesparingen
en eventuele belemmeringen in de uitvoering. Ook de
stimuleringsregelingen komen aan bod. Wilt u meer weten?
Lees dan de toelichtingen.
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Bijdrage aan het verlagen
van het energieverbruik

Kostenbesparing

Belemmeringen

Bijdrage aan het verlagen
van de broeikasgasemissies

Fiscale stimuleringsregelingen
en subsidieregelingen

TABEL: ENERGIEBESPARINGSMOGELIJKHEDEN IN DE BOOMKWEKERIJ EN VASTE PLANTENTEELT

1. Zorg voor de juiste
bandenspanning

2

+

4

2

EIA

2. Gebruik een zo groot
mogelijke bandenmaat

3

+

4

1

Met een grotere bandenmaat is een
efficiëntere krachtomzetting naar de
grond mogelijk.

3. Zorg voor voldoende gewicht
op de vooras bij trekwerkzaamheden met een
trekker met vierwielaandrijving

2

+

4

2

Een besparing van 1 tot 5 liter per ha
is mogelijk bij (maximaal) 25% van het
totaalgewicht op vooras.

4. Doe de trekker uit tijdens
pauzes

2

+

4

2

Trekkers staan 25% van de tijd
stationair te draaien, het is mogelijk
om dit tot 15% te verminderen.

5. Zorg voor een
goede afstelling van
grondbewerkingsmachines

3

+

4

3

Grondbewerking is verantwoordelijk
voor het grootste deel van het dieselverbruik. Afstelling van de machines
vermindert het verbruik relatief veel.

6. Registreer het
elektriciteitsverbruik

1

+

2

1

Meten is weten. Breng het
energiegebruik in beeld door te (laten)
registreren. Ga dan gericht na waar
bespaard kan worden.

7. Maak slim gebruik van de
klimaatcomputer

1

+

2

1

Door optimale instellingen in de
klimaatcomputer kan tot 35% worden
bespaard.

8. Laat de ventilatoren tijdig
uitschakelen

1

+

2

1

MIA\Vamil

Het uitschakelen van de ventilatoren
werkt dubbel: zowel direct als indirect
doordat motorwarmte niet hoeft te
worden weggekoeld.

9. Plaats energiezuinige motoren

1

--

4

1

EIA,
MIA\Vamil

Gelijkstroommotoren zijn tot 20%
zuiniger in het energieverbruik.

10. Gebruik frequentieregelaars

2

+

4

2

Direct toepasbare maatregelen
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Korte toelichting

Juiste bandenspanning geeft
20% meer snelheid en 10%
brandstofbesparing.

D.m.v. een frequentieregelaar neemt
het energiegebruik bij terugtoeren met
de 3e macht af.

11. Maak gebruik van
heetgasontdooiing

2

+

4

2

12. Stel de koelduur en het
aantal koelacties juist in

2

+

2

2

1 koelactie per uur en 2-3 minuten per
koelactie is normaal gesproken meer
dan voldoende.

13. Stel de verdamper juist in

2

+

2

2

Nauwkeurig instellen van de
verdamper door een installateur kan
10% verbruik schelen.

14. Minimaliseer koudeverliezen
uit de cel

3

+

2

3

Door onnodige koudeverliezen te
voorkomen kan 5% energie worden
bespaard.

15. Isoleer de gevels

3

-

4

2

1.
2.
3.
4.
5.

groot ≥ 15%
matig = 7-15%
klein = 2-7%
geen = -2-2%
negatief ≤ -2%

+ positief
0 neutraal
-- negatief

1. opbrengst
2. arbeid
3. risico
4. risicobeleving
en onbekendheid
5. wet- en
regelgeving
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1.
2.
3.
4.
5.

groot ≥ 15%
matig = 7-15%
klein = 2-7%
geen = -2-2%
negatief ≤ -2%

EIA

EIA

Het terugleiden van warm koude
middel naar de verdamper kan op een
energie-efficiënte manier ijsvorming
voorkomen.

Het rendement van de koelcellen
wordt sterk verbeterd door een lagere
temperatuur in de hal.

Zie ook 2e kader
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Toelichting
De bijdragen aan het verlagen van het energiegebruik en de
uitstoot van broeikasgassen zijn uitgedrukt in percentages
ten opzichte van het standaardgebruik op bedrijfsniveau. Een
aantal maatregelen heeft betrekking op het brandstofverbruik
van de trekker. Het brandstofverbruik is afhankelijk van de
grootte, het merk en type van de trekker. Om toch een beeld
te kunnen geven van de besparingsmogelijkheden gaan we
uit van een gemiddeld verbruik van 20 liter per uur. Dit is wat
een trekker van 74 kW (101 pk) ongeveer gebruikt.

1. Zorg voor de juiste bandenspanning
• Moderne banden kunnen met een bandenspanning van 0,8
bar op het land prima gebruikt worden. Deze bandenspanning
geeft een betere grip, waardoor de werkelijke snelheid met
20% stijgt. Werkzaamheden kunnen zo sneller worden
uitgevoerd. Dit maakt een brandstofbesparing van 10%
mogelijk. Als de band op de velg begint te trekken, is de grens
van het laten dalen van de bandendruk bereikt. Betaalbare
en snelle systemen voor spanningsvariatie bij wisseling van
verharde weg naar akker zijn nog schaars. Michelin heeft een
nieuwe bandenserie geïntroduceerd die bij 0,8 bar wel een
hoge snelheid en of belasting aan kan. U rijdt dan op de weg
ook met een lage spanning.
• Slip bij trekwerkzaamheden leidt tot bodemschade en hoger
dieselverbruik. Bij aangepaste bandendruk kan de slip worden
gehalveerd.
• Insporing door afrollen op een vochtige bodem halveert door
een bandendruk van 0,8 bar ten opzichte van een bandendruk
van 1,6 bar.
• De veelgebruikte 1,6 bar leidt tot schade aan de grond en zorgt
voor hogere bandenslijtage op de weg (specifiek het midden
van de band).
• Het controleren en instellen van de bandenspanning, zou
onderdeel moeten uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden,
zoals tanken en oliecontrole. Bandenspanningsregeling betaalt
zich in een periode van twee jaar terug. Uw trekker heeft
minder bandenslijtage en gebruikt minder brandstof. Op de
kavel rijdt u comfortabeler en sneller, met minder slip. Fiscale
mogelijkheden voor het bandenspanningsregelsysteem vindt u
onder code 240906 van de Energielijst van de EIA.

2. Gebruik een zo groot mogelijke bandenmaat
De banden zorgen voor overbrenging van de trekkracht op de
ondergrond. Gemiddeld wordt 15 tot 30% van de brandstof
gebruikt voor de krachtsomzetting naar de bodem. Dit komt neer
op 3 tot 6 liter per uur of wel 9,1 of 18,25 kg CO2 per uur. Een
grotere en bredere bandenmaat verbetert de krachtomzetting en
bespaart daarmee brandstof.
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3. Zorg voor voldoende gewicht op de vooras
bij trekwerkzaamheden met een trekker met
vierwielaandrijving
Door te weinig gewicht op de vooras draagt de
vierwielaandrijving niet maximaal bij aan de trekkracht. Bij
een trekker met grote, moderne radiaalbanden aan de vooras
moet minimaal 25 tot 30% van het totaalgewicht op de vooras
rusten (bij veel oudere trekkers is dat slechts 15%). Door deze
betere benutting is een besparing van 1 tot 5 liter per hectare
mogelijk. Het onnodig met frontgewichten rijden leidt echter
weer tot een toename van het brandstofgebruik. In een door
Boerderij uitgevoerde test uit 2005 blijkt dat bij het ploegen met
een nieuwe trekker en ploeg het gebruik van frontgewichten
tot een besparing van 2,7 liter (8,2 kg CO2) per hectare leidt. Bij
gemiddeld 1,5 hectare ploegen per uur komt dat neer op een
besparing van 9%. Het gewicht op de vooras moest hiervoor
worden opgevoerd tot 25% van het totaal. De wielslip nam
tijdens het ploegen af tot minder dan 10%.

4. Doe de trekker uit tijdens pauzes
Tijdens het wachten of tijdens pauzes blijven trekkers vaak staan
draaien. Uit onderzoek blijkt dat trekkers gemiddeld 25% van
de tijd stationair staan te draaien, terwijl 15% haalbaar is. Als
we aannemen dat een trekker per jaar 750 uur maakt en een
stationair gebruik van 10 liter per uur heeft, kan dit per jaar een
besparing opleveren van 500 euro (75 uur / 750 liter).

5. Zorg voor een goede afstelling van
grondbewerkingsmachines
Verkeerde aanspanning veroorzaakt een hoog brandstofverbruik,
vooral bij werktuigen die in de bodem werken zoals ploegen en
cultivatoren. Door het wringen van het werktuig en de trekker
gaat veel trekkracht verloren. Vooral de instelling van de topstang
en hefarmen zijn van belang. Hiermee wordt het werktuig
vlak gesteld, zodat alle elementen even diep werken. Ook de
werkdiepte heeft grote invloed op het verbruik. Door de machines
goed af te stellen kunt u 5 tot 25 euro per hectare besparen.

6. Registreer het elektriciteitsverbruik
Bij vaste plantenteelt, zoals de teelt van vruchtbomen, is
de bewaarinstallatie een grote verbruiker van energie. Het
koelgedrag van deze installatie in de gaten houden kan dan
ook veel voordeel opleveren. Dit begint bij het registreren
van gegevens over het energiegebruik van de installatie:
meten is weten. Voor kleine bedrijven is het voldoende de
kWh standen op cruciale momenten handmatig te noteren,
bijvoorbeeld bij wijzigingen in het celgebruik of wisselende
weersomstandigheden. Grote bedrijven kunnen overwegen
om een tussenmeter te installeren. Zo blijkt snel onder welke
omstandigheden een cel het meeste energie gebruikt. Registratie
van het verbruik geeft inzicht, zodat u weet welke maatregelen
u kunt nemen. Met de juiste maatregelen kunt u tot wel 35%
besparen.
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7. Maak slim gebruik van een klimaatcomputer
Met een klimaatcomputer kan het klimaat in de bewaarcellen
nauwkeurig worden ingesteld. De gebruiker kan zo de
productkwaliteit beheren en tegelijkertijd het energieverbruik
optimaliseren. Goede kennis van de werking en instellingen
van de klimaatcomputer is belangrijk. In de praktijk zijn er veel
verschillende computersystemen die variëren in leeftijd, merk
en type. Elk systeem heeft zijn eigen optimale instellingen.
Bij sommige systemen zijn de bewaargegevens zoals aantal
draaiuren, energieverbruik en celtemperatuur makkelijk uit te
lezen. Bij andere systemen zijn deze helemaal niet opvraagbaar.
Goed uitleesbare computers hebben als meerwaarde dat het
‘bewaargedrag’ kan worden verbeterd. Afhankelijk van de
bedrijfssituatie is de potentiële energiebesparing door optimale
instellingen van de klimaatcomputer groot. Informeer bij uw
klimaatcomputerleverancier naar een gebruikerscursus of de
beste instellingen voor uw product en bewaarcondities. De
kosten hiervoor komen mogelijk in aanmerking voor de EIA.

8. Laat de ventilatoren tijdig uitschakelen
U bespaart de meeste energie door de ventilatoren op het
moment dat het gewenste klimaat is bereikt uit te schakelen. De
ventilator hoeft dan niet onnodig te draaien en de warmte die
geproduceerd wordt door de ventilatoren hoeft niet te worden
weggekoeld. Minder circuleren kan zowel tijdens het inkoelen
als tijdens de verdere bewaring. Tijdens het inkoelen leidt het
regelmatig stoppen van de circulatie op momenten dat de
koeler niet is ingeschakeld zelfs tot een betere luchtverdeling. In
de verdere bewaring kunt u de luchtcirculatietijd in de meeste
gevallen halveren door een puls-pauze schakeling of een
frequentieregeling. Aanpassingen in de ventilatorinstellingen
kunnen leiden tot 27% besparing op het energieverbruik.

9. Plaats energiezuinige motoren
De motoren van moderne ventilatoren en pompsystemen
hebben meestal een lager energiegebruik per m3 lucht/water
dan oude types of systemen met een overcapaciteit. Er bestaan
tegenwoordig ook gelijkstroomventilatoren die een flinke stap
zuiniger zijn. Waar een driefasedraaistroommotor van een
ventilator een rendement van 70 tot 80% heeft, bereikt een
gelijkstroommotor met geïntegreerde elektronica rendementen
van 84 tot 90%. Vroegtijdige vervanging van de ventilatoren of
pompen kan dus flink bijdragen aan een lager energieverbruik.
Vervanging van de ventilatoren levert, afhankelijk van de
ouderdom, ongeveer 5 tot 20% energiebesparing op. Ook
bij vervanging van pompmotoren kan de besparing flink zijn.
Energiezuinige ventilatoren die ook geluidsarm zijn komen voor
zowel de EIA als de MIA\Vamil regeling in aanmerking. Op de
Energielijst van de EIA vindt u de debietregeling ventilator onder
code 210301.

10. Gebruik frequentieregelaars

Bij het terugtoeren met een frequentieregelaar neemt het
stroomverbruik sneller af dan de luchtopbrengst, namelijk met de
derde macht. 50% terugtoeren levert 50% minder lucht op maar
het stroomverbruik neemt af met ruim 80% (50% x 50% x 50%).
Een frequentieregelaar is vooral interessant als de maximale
capaciteit van de ventilatoren veel groter is dan de benodigde
capaciteit.

11. Maak gebruik van heetgasontdooiing
Op de verdamper kan zich ijs vormen, waardoor de efficiëntie
afneemt. In conventionele systemen zorgen hittespiralen voor
elektrische ontdooiing. Heetgasontdooiing is een techniek
waarbij het koudemiddel in verwarmde gasvormige toestand
wordt teruggeleid naar de verdamper om het ijs te ontdooien.
Dit kan alleen bij als het koelmiddel hiervoor geschikt is, als er
voldoende koellast wordt gevraagd en er voldoende ‘heetgas’
beschikbaar is. Met heetgasontdooiing bespaart u ongeveer
12% op het elektriciteitsverbruik van de ontdooiing en 3% op het
totale energieverbruik van de installatie. Heetgasontdooing staat
op de Energielijst van de EIA onder code 220213.

12. Stel de koelduur en het aantal koelacties juist in
De optimale instelling voor het aantal koelacties per etmaal is
ongeveer eens per uur. Door het juiste aantal koelacties te kiezen
hoeft er in totaal minder lang te worden gekoeld. Registratie van
het aantal koelacties kan inzicht geven in de stabiliteit van de cel.
Ook kan er een maximale koeltijd worden ingesteld waardoor er
wordt ingegrepen als een cel extreem afwijkt van het normale
koelgedrag. Kies deze maximale koeltijd ruim, want als het
normale koelgedrag wordt verstoord kan dit juist leiden tot een
hoger energieverbruik. Hetzelfde geldt voor de instelling van de
waakthermostaat. Twintig minuten per dag minder koelen levert
een energiebesparing van 8 tot 20% op.

13. Stel de verdamper juist in
De koeltijd wordt bepaald door de verdampingstemperatuur
van het koudemiddel in de verdamper. Een lagere temperatuur
zorgt voor een kortere koeltijd. Maar een lagere temperatuur
zorgt ook voor een lagere efficiëntie van de koelinstallatie.
In de praktijk ligt de meest energiezuinige instelling voor de
verdampingstemperatuur ongeveer 6 tot 7 graden Celsius onder
de celtemperatuur. Om de verdamper optimaal te laten werken
is het verder belangrijk dat het hele verdamperoppervlak wordt
benut en dat elke pijp evenredig deelneemt aan het koelproces.
Als de verdamper niet optimaal werkt komt dat mogelijk door
een suboptimale verdeling van het koudemiddel en de druk voor
het verdeelpunt. Dit kan leiden tot oververhitting en een sterke
afname van het rendement van de installatie. Een koelinstallateur
kan door nauwkeurige metingen de juiste druk voor u instellen.
Deze maatregel kan ongeveer 11% energiebesparing opleveren.

Een frequentieregelaar is een elektronisch apparaat dat het
toerental van een ventilator kan regelen door een andere
frequentie dan de standaard 50 Hz van het lichtnet te bieden.

Tip: door op een van te voren afgesproken moment alle
stroomverbruikers af te zetten en slechts één activiteit aan
te zetten kunt u het gebruik per onderdeel meten.
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14. Minimaliseer koudeverliezen uit de cel
Door het koudeverlies uit de cel zo klein mogelijk te houden
voorkomt u dat de koelmachine onnodige uren maakt. Hou
de deur zo kort mogelijk open; dat scheelt al flink. Een
strokengordijn is een goede oplossing om het verlies te
minimaliseren als de deur toch geopend is. Een dikkere en
hoogwaardige isolatie van de cel kan het verlies beperken,
maar ook het verlagen van de omgevingstemperatuur scheelt
veel. Een verlaging van de temperatuur in de koelhal van 5
graden Celsius heeft hetzelfde effect als het toevoegen van 2
cm extra isolatiemateriaal. Ook de beladingsgraad van de cellen
heeft invloed op de efficiëntie. Door de bufferende werking
verbruikt een goed gevulde cel minder elektriciteit dan een cel
met een enkele pallet. In een weinig gevulde koudecel kunt
u een ruimere temperatuurvariatie instellen om te voorkomen
dat het energiegebruik te veel toeneemt. Deze maatregel levert
gemiddeld ongeveer 5% energiebesparing op.

15. Isoleer de gevels
In een loods die niet is geïsoleerd kan de temperatuur door
instraling flink oplopen, met name in de zolderruimtes. Dit heeft
een negatieve invloed op het rendement van de koelcellen. U
kunt dit tegengaan door de gevel en het dak te isoleren. Door
isolatie kunnen wel problemen ontstaan door vochtophoping
en condensvorming. Ventilatie en koeling kunnen dan helpen
de geïsoleerde ruimtes vochtvrij te houden. De exacte
energiebesparing en het rendement op de investering verschillen
per bedrijf, maar gemiddeld levert deze maatregel ongeveer 5%
energiebesparing op. Isolatie voor bestaande constructies en
isolatie voor koel- of vriesruimten vindt u op de Energielijst van
de EIA onder codes 210403 en 210404.

Energiebesparing

Fiscale regelingen en subsidieregelingen
• MIA\Vamil: De Milieu-investeringaftrek (MIA) en
Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) zijn
fiscale regelingen voor ondernemers die willen investeren
in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Meer
informatie vindt u op: www.agentschapnl.nl/miavamil.
• EIA: De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale
regeling die ondernemers aanspoort tot energiebesparing
en toepassing van duurzame energieopties. In de
Energielijst staan alle maatregelen die in aanmerking
komen voor de EIA. Ondernemers die investeren in
energiebesparing kunnen, als ze aan de eisen voldoen,
41,5% van de investeringskosten van de fiscale winst
aftrekken.
Voor meer informatie zie www.agentschapnl.nl/eia
of bel met de helpdesk van de EIA: 088-6023430.
Naast deze regelingen zijn er per provincie of gemeente
soms nog andere subsidiemogelijkheden. Meer informatie
hierover vindt u op de websites van uw provincie
of gemeente.
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