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ENERGIE AlS STREEKPRODuCT?
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Het coöperatief concept waarbij landbouwers en omwonenden samen instaan voor
hun energieproductie biedt ook voor de landbouwers heel wat kansen. Wij proberen
je alvast te inspireren met enkele voorbeelden. – Inge Goessens, Innovatiesteunpunt

Z

niet of nauwelijks rendabel te rekenen zijn.
De prijs per vermogeneenheid van een
warmtekrachtkoppeling daalt eveneens
aanzienlijk bij een toenemend vermogen.
Kleinschalige installaties om zelf energie
te produceren zijn bijgevolg in verhouding
dikwijls duur. Wat de individuele bedrijfs
leider of burger niet kan, is misschien wel
samen te realiseren. onder het motto
‘samen sterk’ kan een coöperatieve
bedrijfsvorm het antwoord bieden.
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elf je eigen energie produceren is in.
Meer en meer bedrijven en particu
lieren investeren in hernieuwbare
energieproductie. overal in het landschap
verschenen de voorbije jaren zonnepane
len op daken. De vraag naar verwarmings
ketels op houtsnippers of pellets is sterk
toegenomen. De beweegredenen om zelf
energie te produceren, lopen uiteen. De
hoge olieprijzen verplichten een aantal
bedrijven om op zoek te gaan naar
alternatieven om hun energiefactuur
onder controle te houden. Duurzame
energieproductie en energieonafhankelijk
heid kaderen in de filosofie van andere
bedrijven.
Voor een aantal technieken is het schaal
voordeel niet te onderschatten. Kleine
installaties om zelf energie te produceren
zijn in verhouding dikwijls duur ten
opzichte van hun grote broers. Denk hierbij
maar aan de rentabiliteit van een grote
windturbine die op vele plaatsen gunstig is
ten opzichte van kleine windmolens die
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voor het landbouwbedrijf. De omwonenden
voelen zich meer verbonden bij het bedrijf.
Daarnaast krijgen de landbouwbedrijven
een andere uitstraling naar de lokale
overheden toe.

Met een coöperatieve kan je
snel een grotere en meer
rendabele schaal bereiken.

Grotere betrokkenheid
naast een economische meerwaarde
hebben boerburgercoöperaties dikwijls
nog heel wat bijkomende voordelen. Het
nimbyfenomeen (Not In My Backyard)
verdwijnt meestal als sneeuw voor de zon
wanneer mensen zelf betrokken partij en
belanghebbend zijn. Door coöperatieve
hernieuwbare energieproductie te
integreren op landbouwbedrijven ontstaat
niet alleen een maatschappelijk draagvlak
voor de energieprojecten maar eveneens

In het kader van het ESFproject ‘Energiek
platteland’ wil Innovatiesteunpunt samen
met Agrobeheercentrum Eco² samenwer
kingsverbanden tussen landbouwers en
plattelandbewoners rond kleinschalige
duurzame energieproductie ondersteunen.
Heb je zelf ideeën of misschien zelfs
concrete plannen, dan horen we dat graag.
Waarom zou energie uit eigen streek
uiteindelijk geen sterk merk kunnen
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Moeten we altijd naar het buitenland om
mooie voorbeelden te vinden van energie
coöperaties? Absoluut niet! Hét voorbeeld

ht

Drie jaar geleden ging Innovatiesteunpunt
op bezoek bij Jan Marrink, een Duitse
melkveehouder die er samen met
collegamelkveehouders in slaagde om
zijn eigen windturbinepark te bouwen. De
eendracht tussen de lokale grondeige
naars was de sleutel tot succes voor Jan
Marrink. om het draagvlak voor een
windmolenpark bij lokale landbouwers te
vergroten, werd een systeem uitgewerkt
waarbij alle grondeigenaars een vergoe
ding krijgen, onafhankelijk of er nu een
molen op hun grond staat of niet.
Landbouwers die een molen op hun
grond hebben, krijgen een bijkomende
vergoeding. Landbouwers die eigen
economische belangen laten primeren,
vergeten dat de voordelen met de groep
dikwijls groter zijn.
Bijkomend werden alle omwonenden
binnen een straal van 800 m bij het project
betrokken. De wettelijke afstandsregel in
Duitsland bedraagt 500 m. “Door mensen
die mogelijk hinder ervaren van de
windturbines bij het project inspraak te
geven en financieel te laten deelnemen,
horen ze de melodie van de molens in
plaats van het lawaai”, aldus Marrink.

op dit moment telt Duitsland 133 energie
dorpen. Het concept krijgt meer en meer
navolging. Participatie van alle betrokke
nen, dus landbouwers, overheid en
inwoners, is een belangrijke voorwaarde.
Door de betrokkenheid van alle spelers
wordt niet alleen maximaal ingezet op
hernieuwbare energieproductie maar
wordt eveneens het bewust gebruik van
energie versterkt. onrechtstreeks gaan
mensen besparen op hun energiefactuur
waardoor weer minder hernieuwbare
energie geproduceerd moet worden.
Dubbel gewonnen dus.

er

Windturbinepark in
Bimolten (Duitsland)

bijkomend nog een aantal particulieren
aangesloten. om alle belanghebbenden te
verenigen, werd ervoor gekozen om een
coöperatie op te richten. Deze coöperatie
staat in voor een oogstplan, zodat de
landbouwers weten welke houtkanten op
welk moment kunnen geoogst worden. Ze
organiseert de droging en de levering van
de houtsnippers en maakt de prijsafspra
ken tussen de producenten en de klanten.
Het klinkt misschien ver van uw bed maar
niet alleen in Frankrijk ontstaan dergelijke
initiatieven. In de Limburgse Kempen
bekijken boeren momenteel samen met
het lokale regionaal landschap de
mogelijkheden om de aanwezige hout
kanten opnieuw te valoriseren voor
energieproductie. ongetwijfeld wordt dit
een verhaal met een vervolg.

Bo

worden, een nieuwe invulling van het
begrip streekproduct. We proberen je
alvast te inspireren met een aantal
voorbeelden uit binnen en buitenland.

ig

Bois Bocage energie (Frankrijk)
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In dit project in normandië winnen lokale
boeren energie uit snoeihout van houtkan
ten. oorspronkelijk werden deze houtkan
ten aangeplant om als energiebron te
fungeren. Doorheen de jaren en met de
opkomst van de fossiele brandstoffen
verloren ze hun waarde. om het verlies
aan houtkanten te stoppen, gingen de
lokale landbouwers op zoek naar kansen
voor energieproductie uit houtkanten.
Deze houtkanten zijn immers belangrijk
voor de omgeving, zowel voor het uitzicht,
als voor de fauna en de flora. De lokale
landbouwers hebben samen met de lokale
overheden en eindgebruikers een korte
ketensysteem voor hakselhout opgestart.
Landbouwers zorgen voor de oogst, het
transport en het drogen van de houtsnip
pers. Deze houtsnippers worden gebruikt
in een verwarmingsinstallatie die naast
het gemeentehuis ook het lokale bejaar
dentehuis en de school voorzien van
warmte. op dit verwarmingsnet zijn

In het Duitse Bimolten wisten melkveehouders in samenwerking met grondeigenaars en omwonenden een windmolenpark op ter richten.

Bio-energiedorpen (Duitsland)
Een bioenergiedorp is een dorp dat een
groot deel van zijn elektriciteit en
warmtebehoefte invult vanuit regionale
energieproductie. In de meeste gevallen
vormt biomassa als Co2neutrale en
hernieuwbare energiebron de basis voor
de eigen energievoorziening. Deze
biomassa is hoofdzakelijk afkomstig van
hout, stro, mest en energiegewassen.
Meestal zorgt een lokale biogasinstallatie
of biomassawarmtekrachtkoppeling voor
een groot aandeel van de lokale energie
productie aangevuld met andere energie
bronnen zoals fotovoltaïsche zonnepane
len, zonneboilers, windturbines en
houtsnipperinstallaties.
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van de energiecoöperatie waar al onze
buurlanden met veel bewondering naar
kijken is Ecopower. Vanuit het coöperatieve
gedachtegoed levert Ecopower intussen
stroom aan meer dan 40.000 coöperanten.
In Eeklo bijvoorbeeld investeerde Eco
power in opdracht van het stadsbestuur in
een windturbinepark en in een wkk op
koolzaadolie voor de verwarming van de
gebouwen van de technische dienst. Het
koolzaad is afkomstig van lokale landbou
wers waarmee Ecopower een contract
afgesloten heeft. Samen met Beauvent,
het andere Vlaamse voorbeeld van een
geslaagde energiecoöperatie, baten zij
hiervoor een mobiele koolzaadpers uit. n
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VERWARMEN DOOR TE KOElEN
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Voor een warmtepomp is het om het even vanwaar die de warmte moet betrekken.
We zagen een mooi voorbeeld op het preibedrijf van johan frans en Paul Wouters,
2 schoonbroers uit Putte bij Mechelen. – Patrick Dieleman

Z

bedrijf naar een nieuwe locatie. Tijdens de
planningsfase van hun nieuwe gebouwen
bedachten ze dat ze warmte van hun
koelcel konden recupereren. Ze brengen
bijna dagelijks verse prei binnen, zodat de

© PATRICK DIELEMAn
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Een doorstroomkoeling door middel van een dubbel plafond en een zuigwand, (foto rechts, op de
achtergrond) zorgt voor een snelle koeling.
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koeling vele uren draait. Bij hun eerste
contacten met installateurs werd hun idee
weggelachen. Uiteindelijk vonden ze wel
gehoor bij Koeltechniek De Ryck uit
Melsele.
“Eind van de jaren 70 plaatsten we al
warmtepompen”, reageert Stefaan De
Ryck. “We hadden ook al ervaring met
warmterecuperatie, maar nog niet met
een installatie zoals we ze hier bouwden.
Het was een voordeel dat we de installatie
konden combineren met de productie van
koud water.”

installatie
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elf telen Johan en Paul vroege prei
en herfstprei. De rest van het jaar
verpakken ze prei die winkelketens
en handelaars inkopen op de Belgische
veilingen. In 2010 verhuisden ze met hun

Stefaan vertelt dat de warmte afkomstig
van het koelen van prei, gebruikt wordt om
de bedrijfsgebouwen te verwarmen. Hij
vindt een warmtepomp ideaal voor
verwarming in de tussenseizoenen, de
maanden september tot november en
februari tot april. Paul vult aan dat ze in
een extra warmtewisselaar voorzagen, die
ingeschakeld wordt wanneer de koelcellen
te weinig warmte leveren. “Dat gebeurt
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Putte

LIMBURG

VLAAMS-BRABANT

WAALS-BRABANT

LUIK

HENEGOUWEN

NAMEN
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PAUL WoUTERS En
JoHAn FRAnS

LUXEMBURG

er

Leeftijd: Paul (49) en Johan (48 jaar)
Gemeente: Putte
Specialisatie: zomerprei en vroege herfstprei, verpakken van
prei (het jaar rond) voor Carrefour en groothandelaars.

Bo

Dankzij een innovatieve koelinstallatie met extra
warmtewisselaar is het mogelijk warmte uit de
koelcel te recupereren en daarmee de
bedrijfsgebouwen te verwarmen.

wordt, geeft het systeem warmte af aan de
omgeving via de condensoren buiten.
Wanneer er te weinig warmte gerecupe
reerd wordt uit de koeling en de mini
mumtemperaturen bereikt worden,
activeert het systeem de extra
warmtewisselaar.
De persgassen van het koelcircuit worden
ook gebruikt om de verdampers in de
koelcellen te ontdooien. Dat gebeurt
viermaal per dag. “Dat is nodig om de
koudeoverdracht efficiënt te houden”, licht
Stefaan De Ryck toe. “In veel installaties
worden daarvoor elektrische weerstanden
gebruikt, maar die verbruiken uiteraard
veel elektriciteit. In de koelcel zijn de 2
verdampers bewust zo gekozen dat ze
kunnen ontkoppeld worden. Tijdens het
ontdooien wordt de warmte die de ene
verdamper onttrekt aan de koelcel
gebruikt om de andere te ontdooien. Het
ontdooien verloopt ook veel sneller. Een
installatie met persgasontdooiing is
duurder in aankoop, maar aangezien er
geen elektriciteit gebruikt wordt tijdens de

ig
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De werkruimtes worden opgewarmd met
ventiloconvectoren. De lucht wordt eerst
opgewarmd in de platen-warmtewisselaar en
nadien in de ruimte geblazen.
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OOST-VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN

ht

wel eens op maandagmorgen, omdat er op
zondag geen nieuw te koelen product is
aangevoerd.” De warmte voor deze tweede
warmtewisselaar wordt geleverd door
grondwater dat nadien gebruikt wordt voor
het spoelen van de prei, voordat die in de
koelcel gaat. Het water wordt afgekoeld tot
6 °C en dat biedt als bijkomend voordeel
dat de prei al voorgekoeld wordt tijdens
het spoelen. De koelcel zelf is ingericht om
het afkoelen te versnellen. Een dubbel
plafond maakt dat de koude gelijkmatig
wordt verdeeld. De koude lucht wordt
nadien door de kisten met prei getrokken
doordat die afgezogen wordt via een
zuigwand (doorstroomkoeling).
Met ventiloconvectoren wordt de gerecu
pereerde warmte in de werkruimte en de
burelen en personeelsruimtes geblazen.
Dit zijn warmtewisselaars waarbij een
ventilator zorgt dat de warme lucht
circuleert door de ruimte. De warmte
wordt overgebracht met het koelmiddel
freon R134A, dat is een energetisch
zuiniger type van freon. Er zijn 2 frequen
tiegestuurde compressoren voorzien, één
van 17 en één van 50 kW koelvermogen
(zie p 26 bovenaan). Hierdoor kan het
geleverde koelvermogen perfect worden
afgestemd op de koudevraag. Paul vertelt
dat het systeem werkt met 4 temperatuur
instellingen en met een dagnachtregime.
Voor de kantoren wordt 22 °C als maxi
mumtemperatuur en 18 °C als minimum
ingesteld. In de werkplaats is dit respec
tievelijk 20 en 14 °C. Wanneer de maxi
mumtemperatuur in alle lokalen bereikt
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dooifase is deze meerkost snel terug
verdiend.” De meerkost van de installatie
bedraagt 50.000 euro tegenover een
koelinstallatie zonder warmterecuperatie
en persgasontdooiing. Daar de installatie
de volledige warmtebehoefte dekt, moest
er niet geïnvesteerd worden in een extra
verwarmingsinstallatie. Daardoor was de
uiteindelijke meerprijs voor de installatie
zeer beperkt. Die meerkost was hoger dan
aanvankelijk begroot, omdat er nog enkele
extra opties nodig waren om de installatie
optimaler te laten werken. Behalve een
tegemoetkoming van de netbeheerder
voor de frequentieregelaars waren er geen
speciale overheidstoelagen voor de
ontwikkeling van dit innovatieve concept.
Uiteraard konden ze wel een beroep doen
op het VLIF. Momenteel bestaat er een
verhoogde VLIF tussenkomst van 18% en
is er een premie van de distributienet
beheerder.
Samengevat zijn in deze installatie 6
energiebesparende technieken toegepast:
warmterecuperatie van de koelcel, extra
dossier • 27
27

ontwikkeld door het British Retail Consortium (BRC), de organisatie van Britse
retailers (supermarkten). Het lastenboek
schrijft onder meer temperatuurregistratie
en bewaking voor gedurende de bewa
ring. Doordat het koelings en verwar
mingssysteem kan worden aangestuurd
vanop de pc zijn daarop ook alle registra
ties beschikbaar. Bij een eventuele storing
kan je nog een beroep doen op de ‘zwarte
doos’. In de regelkast bevindt zich een
stand alonesysteem dat om het kwartier
de temperatuur en toestand van de koelcel
registreert en die gegevens meer dan een
jaar bijhoudt.
ook bij pannes is de computer nuttig om
de oorzaken te traceren. Het onderhouds
contract voorziet dat heel het koel en
verwarmingssysteem 2 keer per jaar
volledig wordt gecontroleerd wordt en de
warmtewisselaars gereinigd. ook worden
alle temperatuursensoren gekalibreerd en
gebeurt een volledige lektest. Dat maakt
dat de koeling steeds optimaal functio
neert, maar dit wordt ook opgelegd door
de wetgeving (lekdetectie) en door het
BRClastenboek. Wanneer er iets fout
loopt, stuurt het systeem een sms naar de
bedrijfsleiders. Die kunnen dan ter plaatse
bekijken wat er verkeerd gaat. om een
snelle interventie mogelijk te maken, kan
De Ryck via een apart IPadres inloggen
op de computer, de situatie bekijken en
eventueel instellingen aanpassen. Maar de
betrokkenheid van de klant is volgens
Stefaan belangrijk. “Een alarm kan ook
het gevolg zijn van een openstaande deur
of een te grote hoeveelheid ingevoerd
product. Dat kunnen we vanop afstand niet
zien. Voor ons is het belangrijk dat de
klant op het gehoor kan zeggen of zijn
installatie goed werkt.” n

Bo

er

en

© PATRICK DIELEMAn

1

bo

nd

© PATRICK DIELEMAn

DOSSIER Werk maken van energiebesparing

2

ig

ht

1 Stefaan De Ryck toont de schakelkast. Rechts onderaan zit de zwarte doos. 2 Buiten staat de
condensor opgesteld. Die moet alleen werken wanneer de ruimtes binnen warm genoeg zijn.
Achteraan staan de 2 compressoren van 50 en 17 kW koelvermogen.
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warmteproductie met een grondwater
warmtewisselaar, persgasontdooiing,
frequentiegestuurde koelcompressoren en
computergestuurde temperatuurregelin
gen. Snelsluitpoorten voorkomen dat er
tijdens het vullen of ledigen onnodig veel
koude verloren gaat uit de koelcel. Deze
technieken kunnen ook in bestaande
koelinstallaties worden toegepast.

Duurzaam ondernemen

C

op de vraag of ze een idee hebben hoeveel
energie ze met dit systeem besparen,
antwoorden de schoonbroers dat ze op
hun vroegere, veel kleinere bedrijf jaarlijks
5000 l stookolie gebruikten. Maar de
situatie op hun nieuwe bedrijf kan je daar
moeilijk mee vergelijken omdat de
gebouwen veel groter zijn. “We verbruiken
wel meer elektriciteit”, weet Johan, “maar
dankzij onze zonnepanelen produceren we
die grotendeels zelf. We krijgen meer en
meer te maken met vragen van afnemers

28
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die peilen naar de duurzaamheid van ons
bedrijf.” Johan volgt ook het BRClasten
boek op. De BRC Global Standard for Food
Safety, meestal kortweg BRC Food
genoemd, is een standaard op het gebied
van voedselveiligheid en kwaliteit die werd

WARMTePOMP eN kO
e

lMACHiNe

De werking van een wa
rmtepomp is in principe
dezelfde als die
van een koelkast. Bij een
koelkast of een grotere
koelinstallatie
wordt door de verdamp
er warmte onttrokken
aan
de te koelen
producten, en die wordt
via de condensor afgeg
eve
n aan de
buitenlucht. Bij een wa
rmtepomp wordt deze
warmte onttrokken
aan elementen van he
t milieu (bodem, lucht,
water ...) en naar het
verwarmingssysteem
gevoerd. Op het bedrijf
frans & Wouters is de
warmte afkomstig van
de te koelen prei.
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AlTERNATIEVE VERWARMING
IN VARKENSSTAllEN
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Gratis warmte uit de buitenlucht of van de zon, het lijkt te mooi om waar te zijn.
Nochtans bieden zonneboilers en warmtepompen heel wat mogelijkheden voor
varkensbedrijven. – Inge Goessens, Innovatiesteunpunt

C

e stookolieprijzen swingen de pan
uit. Dat is voor varkensbedrijven
reden genoeg om op zoek te gaan
naar alternatieve verwarmingsbronnen. In
het kader van het IWTproject ‘Energie als
onderdeel van het duurzaam stalconcept’
werd de rentabiliteit van heel wat technie
ken onder de loep genomen. We rekenden
verschillende warmtepompsystemen door,
bekeken de rentabiliteit van kleinschalige
warmtekrachtkoppeling, namen houtver
branding onder de loep, analyseerden
pocketvergisting in al zijn facetten … In dit
artikel zoomen we in op 2 van die technie
ken: de zonneboiler en de luchtwater
warmtepomp.

Verwarming met de zon
Zonneboilers bleven lange tijd in de
schaduw van fotovoltaïsche zonnepanelen
die elektriciteit produceren. Dat was het
gevolg van de groenestroomcertificaten bij
pvinstallaties. Intussen is de tegemoet
koming voor de certificaten sterk gedaald
en is het ondersteuningsmechanisme voor
thermische zonnecollectoren heel wat
interessanter geworden. Misschien is dit
wel het moment om de overweging te
maken een zonneboiler in te schakelen
voor de vloerverwarming van je
varkensbedrijf.
In varkensstallen is er het hele jaar door
warmte op lage temperatuur nodig voor
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vloerverwarming. Hoewel zonnecollecto
ren voor verwarmingstoepassingen
eigenlijk weinig potentieel hebben, kan
een zonneboiler in combinatie met
lagetemperatuurverwarming toch
perspectief bieden voor de varkens
houderij in Vlaanderen. In de zomerperi
ode mogen we ervan uitgaan dat de zon in
bijna de gehele warmtevraag kan voorzien.
In de winterperiode daarentegen zal de
bijdrage van de zonneboiler in verhouding
tot de warmtebehoefte op dat moment zo
goed als onbestaande zijn. Voorzichtig
rekenen en dimensioneren op je warmte
vraag in de zomerperiode is dus de
boodschap. Reken jezelf niet te gauw rijk,
dossier • 29
29
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geraamd worden op ongeveer 16.000 euro
(exclusief btw) voor de gehele installatie
(collector, buffervat en sturing). We
verwachten in 20 à 30% van de warmte
vraag te kunnen voorzien met deze
zonneboiler. Wanneer uitgegaan wordt van
een besparingspercentage van 20%,
betekent dit aan de gerekende stookolie
prijs een besparing van 1400 euro per jaar.
Zonder ondersteuning bedraagt de
terugverdientijd bijgevolg net iets meer
dan 11 jaar. Geen slecht resultaat dus. Een
zonneboiler is immers een eenvoudig
systeem zonder hoogtechnologische
onderdelen waardoor we kunnen rekenen
op een lange levensduur.
om de rentabiliteit van een zonneboiler te
bekijken, moeten we een goed overzicht
hebben van de mogelijke ondersteuning.
Enkele maanden geleden vond er een
positieve verschuiving plaats van 8% naar
28% VLIFondersteuning voor zonne
boilers op landbouwbedrijven. Houd
natuurlijk wel in het achterhoofd dat je een
minimuminvestering van 15.000 euro moet
doen vooraleer je van VLIFsteun kan
genieten. Daarnaast kan je als nietforfai
tair bedrijf (forfaitaire bedrijven zijn
uitgesloten) van 15,5% verhoogde investe

Warmte uit de buitenlucht? Het lijkt een
tegenspraak. Immers, wanneer we
warmte voor verwarming het meest nodig
hebben, is het buiten het koudst. Het
grootste deel van het jaar is het echter
voldoende ‘warm’ in onze contreien om de
buitenlucht als warmtebron te gebruiken.
Enkel wanneer de buitentemperatuur
onder de 3 °C daalt, gaat het rendement
van een luchtwaterwarmtepomp te sterk
achteruit. Minder dan 15% van de tijd daalt
de buitentemperatuur onder deze grens
van 3 °C. Dat betekent dat er dus meer
dan 85% van de tijd in een jaar rest, waarin
buitenlucht op een rendabele manier als
warmtebron kan aangewend worden.
De technologie om de warmte uit de
buitenlucht te halen, is een luchtwater
warmtepomp. De buitenlucht wordt over
een verdamper gestuurd, die de warmte
uit de lucht opneemt. Een compressor
‘pompt’ deze warmte op tot een hoger en
bruikbaar niveau met behulp van elektrici
teit. Vervolgens wordt deze warmte op een
voor vloerverwarming bruikbaar niveau
afgegeven aan het verwarmingssysteem.
Het rendement wordt bepaald door de
hoeveelheid elektriciteit die we moeten
toevoegen per eenheid geproduceerde
warmte. De voorwaarden voor een goed
rendement zijn enerzijds een lage
afgiftetemperatuur, zoals bij vloerverwar
ming. Anderzijds heeft ook de aanvoer
temperatuur van de lucht invloed. onder
3 °C daalt het rendement van een
dergelijke warmtepomp aanzienlijk. Hoe
hoger de buitentemperatuur, hoe hoger
het rendement van de warmtepomp.
In meer dan 85% van de tijd biedt deze
technologie voor varkensbedrijven dus
heel wat perspectief. Lagetemperatuur
systemen onder de vorm van vloerverwar
ming volstaan in deze periode en de
toepassing van een warmtepomp is hierbij
dus ideaal te combineren. Voor nieuwe
bedrijven of stallen kan je de overweging
maken om warmte te recupereren uit het
centraal kanaal, de luchtwasser, de mest
of de bodem. op bestaande bedrijven is de
integratie van deze andere warmtebron
nen dikwijls praktisch onmogelijk. De
technologie van een luchtwaterwarmte
pomp kan dan een mooi alternatief
vormen. In de meeste gevallen is er al een
verwarmingsinstallatie aanwezig. Deze
kan ingezet worden wanneer het rende
ment van de warmtepomp te sterk daalt,
doordat de buitentemperatuur lager is dan
3 °C. Boven deze buitentemperatuur wordt

en

om de rentabiliteit van een
zonneboiler te bekijken,
moeten je een goed overzicht
hebben van de mogelijke
ondersteuning.

© PATRICK DIELEMAn

Intussen zijn de eerste installaties
geïnstalleerd. om praktijkresultaten voor
te leggen, is het nog te vroeg. Maar de
eerste resultaten zijn alvast beloftevol. Wij
proberen alvast een inschatting te maken
van het potentieel. Een varkensbedrijf
verbruikt voor de voeding van zijn vloer
verwarming ongeveer 10.000 l stookolie
per jaar. Rekening houdend met een
kostprijs van 70 eurocent/l stookolie levert
dit een jaarkost op van 7000 euro. om deze
vloerverwarming in de zomerperiode van
warmte te voorzien, is een collectoropper
vlakte van 20 m² nodig. De investering kan

lucht als warmtebron

er

De zonneboiler doorgerekend

ringsaftrek genieten (inkomstenjaar 2012,
aanslagjaar 2013). Wanneer je dus 34%
belastingen betaalt, betekent dit een
vermindering van 5,27%. Ten slotte is er
nog de premie van de distributienet
beheerder. Je kan 200 euro/m² collector
oppervlakte, met een maximum van
3750 euro, ontvangen. Heb je geluk, dan
geeft ook je gemeente nog een premie
voor een zonneboiler. Let wel op, om deze
subsidies te ontvangen moet je in de
meeste gevallen de juiste aanvraag
documenten opsturen.
Wanneer de ondersteuning voor zonne
collectoren maximaal kan ingezet worden,
betekent dit een reductie van de investe
ringskost van 16.000 euro naar net geen
7000 euro. Rekening houdend met een
besparing van 1400 euro per jaar, levert dit

Bo

maar probeer een realistische inschatting
te maken van de besparing die je op je
bedrijf kan realiseren.

Een zonneboiler is een geïsoleerd vat met
binnenin een spiraalvormig circuit. Dat staat in
verbinding met de zonnecollector op het dak.
Door die spiraal kan er warmteoverdracht
gebeuren naar het (sanitair) water dat moet
voorverwarmd worden.

uiteindelijk een terugverdientijd op van net
geen 5 jaar. Vanzelfsprekend hopen we
deze berekening binnenkort met prak
tijkresultaten te ondersteunen, zodat het
potentieel van deze technologie voor de
varkenshouderij helemaal tot zijn recht
kan komen.
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seert deze warmtepomp dus een bespa
ring van 1600 euro op onze energiefactuur.
Wie een warmtepomp installeert kan
eveneens een aantal premies aanvragen.
De VLIFsteun voor warmtepompen
bedraagt 18%. ook hier moet de mini
muminvestering 15.000 euro zijn. Daar
naast is er sinds begin dit jaar een heel
interessante premie van je distributie
netbeheerder. Die kan voor warmtepom
pen bij grote installaties oplopen tot
60.000 euro. Hoeveel de premie juist
bedraagt, is afhankelijk van het vermogen
en het rendement (CoP) van de warmte
pomp. In het voorbeeld zou de premie van
de distributienetbeheerder net iets meer
dan 2000 euro bedragen. Rekening
houdend met een initiële investeringskost
van 12.000 euro, blijft er na aftrek van de
ondersteuningsmaatregelen dus nog een
nettoinvestering van ongeveer 7800 euro
over. Aangezien de besparing op onze
factuur 1600 euro bedroeg, betekent dit
een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.
naast zonneboilers bieden luchtwater
warmtepompen heel wat potentieel. Het is
zeker het overwegen waard om de
rentabiliteit van beide technieken voor
jouw bedrijf eens van naderbij te bekijken.
In de varkenshouderij zijn nog maar heel
weinig installaties geplaatst. Het lijkt er
dus op dat veel varkenshouders nog heel
wat kunnen besparen op hun
verwarmingsfactuur. n
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stookolieinstallatie het over. Rekening
houdend met een CoP van 3,5 (3,5 kWh
geproduceerde warmte per kWh elektrici
teit die in de warmtepomp wordt toege
voegd) levert dit een elektriciteitsverbruik
op van 26.000 kWh voor aandrijving van de

© InGE GoESSEnS

de luchtwaterwarmtepomp ingeschakeld.
Die is gemakkelijk te implementeren op
het bestaande systeem. Een bijkomend
voordeel is de lage investeringskost van
een luchtwaterwarmtepomp ten opzichte
van de eerder genoemde technologieën.
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Dankzij de lage investeringskost is een warmtepomp ideaal voor verwarming met lagere temperatuur, zoals vloerverwarming.

De warmtepomp doorgerekend

warmtepomp en een stookolieverbruik van
ongeveer 1600 l per jaar. Rekening
houdend met een elektriciteitstarief van
16,5 eurocent en een stookolietarief van
70 eurocent, levert dit een energiefactuur
op van ongeveer 5400 euro. In vergelijking
met de oorspronkelijke 7000 euro reali
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We nemen opnieuw het varkensbedrijf van
daarnet, met een jaarlijks stookolie
verbruik van 10.000 l. Tot een buitentem
peratuur van 3 °C verwarmen we dit
bedrijf met een luchtwaterwarmtepomp.
Beneden 3°C neemt de bestaande

Je eNeRGieMAATReGel ONDeRSTeUND

C

Bedrijven die investeren in energiebesparende maatrege
len kunnen in vele gevallen een beroep doen op premies
van hun distributienetbeheerder. naast VLIFondersteu
ning en een verhoogde investeringsaftrek verlagen deze
premies de terugverdientijd van energieprojecten aanzien
lijk. Een aantal technieken zoals warmtepomp, zonneboiler
en isolatie worden specifiek ondersteund. De meest
interessante premie is de premie voor een REGproject na
een energiestudie. In de studie wordt een analyse gemaakt
van het besparingspotentieel. Aan de hand van deze studie
kan je als bedrijf voor toepassing van zowat alle energie
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besparende maatregelen een premie aanvragen bij je
distributienetbeheerder.
Vraag je jezelf af voor welke energiepremies jij in aanmer
king komt? neem dan zeker een kijkje op de subsidiewijzer
van het Vlaams energieagentschap (www.energiesparen.
be). Voer je postcode in en vink aan dat je als bedrijf de
investeringen plant en je krijgt een mooi overzicht van alle
mogelijke ondersteuningen. De premies van je distributie
netbeheerder vind je eveneens terug op hun website (www.
eandis.be of www.infrax.be).
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DOSSIER Werk maken van energiebesparing
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SlIM BEWAREN,
EuRO'S BESPAREN
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Vanaf 2015 is het gebruik van het koelmiddel R22 verboden. Veel fruittelers moeten
daarom op zoek gaan naar alternatieve koelmiddelen, of ze overwegen het plaatsen
van een nieuwe installatie. Het is verstandig op dat moment ook na te gaan wat de
mogelijkheden zijn voor energiebesparing. – Elvie Plevoets, Innovatiesteunpunt

C
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l bijna 30 jaar adviseert Schmitz
Koeladvies over bewaring bij
fruittelers. Innovatieconsulent Elvie
Plevoets sprak met Wim Schmitz over zijn
ervaringen.
M&T Hoeveel bedraagt het stroomverbruik
in de fruitbewaring gemiddeld?
Schmitz: “nemen we als voorbeeld een
bewaarlocatie met 500 ton Conference.
Hier worden verbruikscijfers geregis
treerd tussen 50 en 100 kWh per 100 ton
per 24 uur. De hoogste waarden meten
we bij glycolinstallaties met freoncom
pressoren, de laagste bij ammoniak
pompsystemen. Die realiseren ook het
laagste energieverbruik. Van oudsher zijn

32
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ook nog freonpompinstallaties met R22 in
gebruik. Deze zijn bijna net zo zuinig als
de systemen met ammoniak.”

propaangas werken, dan is het energie
verbruik weer bijna vergelijkbaar met
ammoniakpompsystemen.”

M&T Welke systemen zullen in de toekomst
aan belang winnen?
“We moeten een onderscheid maken in
functie van de dimensie van de koeling.
Vanaf een opslagcapaciteit van circa
1000 ton zijn de duurdere systemen
eerder rendabel te maken. Systemen die
gebruik maken van vloeibaar Co2 in
plaats van glycol komen sterk op. Dit is
energetisch interessant omdat het
rondpompen van Co2 veel minder energie
vraagt dan glycol. Wordt de Co2 afgekoeld
met compressoren die met ammoniak of

M&T Is de aanschaf van energiezuinige koel
systemen altijd zinvol?
“Het heeft geen zin om dure systemen te
kopen voor betrekkelijk kleine projecten.
De hogere aanschafkosten kunnen
daarvoor bijna nooit worden terugverdiend
met wat je uitspaart aan stroom. Bedenk
daarbij dat enerzijds de compressor en de
condensor en anderzijds de verdamper
ventilatoren elk voor de helft staan van het
stroomverbruik bij fruitopslag. Het
percentage dat je bespaart door duurdere
en zuinigere compressoren, kan je daarom
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M&T Gelijkstroomventilatoren kunnen toch
ook een grote besparing opleveren?
“In kleine ULocellen van nauwelijks 10
m diep en 6 m hoog kan je de luchtcircu

M&T Waar kan je stroom besparen bij ULo
installaties?
“Zorg dat je ULocellen voldoende dicht
zijn. Bij zulke cellen staat gedurende het
hele bewaarseizoen de stikstofmachine
uit. Scrubberbuizen kunnen ‘kortsluiting’
in hun luchtstroom veroorzaken wanneer
de verdamperventilatoren stilstaan. De
steeds sterkere verdamperventilatoren van
nieuwere koelinstallaties kunnen wel
meer dan 12 uur per etmaal stilstaan.
Goed geijkte Co2meetapparatuur zorgt
ervoor dat de scrubbers niet langer of
vaker hoeven te werken dan nodig. Dit
levert een aanzienlijke besparing op,
omdat de scrubberbuizen vaak erg warm
worden door omgevingslucht onder het
ongeïsoleerde dak van de loods.”

Een warmtewisselaar vergroot de koelcapaciteit
en verlaagt het stroomverbruik. Bovendien kan
je de warmte hergebruiken.

er

M&T Welke koelinstallaties zijn geschikt voor
kleinere bedrijven?
“De gewone freoninstallaties zijn hiervoor
nog het meest geschikt. Je kan hiermee
het stroomverbruik beperken door het
koelmiddel 134a toe te passen. Met freon
404a of 507 kan je door goede elektroni
sche expansieventielen te gebruiken nog
iets meer besparen dan met 134a.
Hierover werd al in 1998 gepubliceerd in
de koudetechnische vakliteratuur.
Zowel voor nieuwe als voor bestaande
freoninstallaties zijn duidelijke besparin
gen mogelijk. We moeten uitgaan van
kwalitatief goed samengestelde installa
ties. Uit talloze vergelijkingen blijkt dat
het hier vaak nog aan schort. Een goede
koelinstallatie werkt zuiniger naarmate
de zuig en persdruk dichter bij elkaar
kunnen liggen. Door gebruik te maken
van warmtewisselaars, vloeistofonder
koelers, frequentieregelaars en elektro
nische expansieventielen kan het
stroomverbruik van de compressoren tot
wel 25% worden verlaagd. Door verbe
terde propellers toe te passen op de
verdamperventilatoren en door kortslui
ting in de luchtstroom te voorkomen, kan
je nog eens 25% stroom besparen.”

latie inderdaad beperken door het
ventilatortoerental te verlagen. Hierdoor
treedt een exponentiële stroombesparing
op. Grotere cellen van 15 tot bijna 20 m
diep en bijna 8 m hoog hebben echter een
krachtige luchtstroom nodig gedurende 8
à 12 uur per etmaal. Alleen zo kan de
luchtstroom tot bij alle palloxen doordrin
gen. Verlaag je hier het toerental, dan
wordt de stroming bij de kisten ertegen
over en ook onder de verdamper te klein.
Lucht kiest immers altijd de weg van de
minste weerstand. Daardoor wordt te
weinig ademhalingswarmte van het fruit
afgevoerd en stijgt de producttempera
tuur. Dat zal meer gewichtsverlies,
doorrijping én rotvorming tot gevolg
hebben.”

Bo

hoogstens voor de helft van het totale
stroomverbruik meetellen.”

M&T Welk bewaarsysteem adviseer je voor
nieuwbouw of renovatie?
“omdat de energiekosten blijven stijgen, is
de isolatiedikte steeds belangrijker. Zelfs
in geïsoleerde loodsen moet zeker niet
dunner worden geïsoleerd. Hier is het
immers de hele winter door warmer dan
buiten. Voor koeling van peren wordt
overwegend gebruik gemaakt van 17 cm
PIRpanelen. onder een ongeïsoleerd dak
wordt vaak nog dikker geïsoleerd. Alweer
enkele jaren geleden werden de eerste
ULocellen gebouwd met 30 cm dikke
panelen van Tempex. Warmte die er niet
indringt, hoef je er ook niet uit te koelen.
Bovendien wordt het vochtverlies minder
wanneer de koeling minder hoeft te
werken.
Meer koelcapaciteit met minder stroom
verbruik kan voor de meeste koelinstalla
ties ook nog achteraf ingebouwd worden.
Door de warmte te hergebruiken, kan je
besparing een factor 3 bereiken. Met
kleine investeringen kan je meer dan een
hele eurocent per kg besparen op
stroomkosten.” n

Het witte zeil voorkomt kortsluiting van de luchtstroom. Dat levert een besparing van 250 euro/jaar
op in een ULO-cel van 100 ton.
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Rik Degryse reduceerde zijn energiekosten van 11,75 naar 4,16 euro/m².
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Het energieloket wordt maandelijks in elk
provinciaal kantoor van Boerenbond
georganiseerd. Hier kan je als land of
tuinbouwer gratis terecht met al je
energievragen, of voor een oriënterend
gesprek. Indien na dit gesprek verder
doorgedreven rendementsberekeningen
gewenst zijn, wordt een kostprijs afgespro
ken. Het uurtje eerstelijnsadvies is gratis.
Je kan een afspraak maken via onze
website.
Rik Degryse uit Houthulst heeft 5200 m²
anjers. Voor de verwarming van zijn serres

kosten van 11,75 naar 4,16 euro/m². De
ketels hebben een terugverdientijd van
4,8 jaar.

energiescan

Wens je een meer doorgedreven advies dat
het energiebeheer op jouw bedrijf volledig
doorlicht? Dan laat je best een energie
scan uitvoeren. Een energieconsulent
komt ter plaatse en brengt het energie
profiel van je bedrijf in kaart. Welke
verbruikers zijn er en hoe groot zijn ze?
Hoe kan je erop besparen? De potentiële
energiebesparing per verbruikspost op je
bedrijf wordt berekend en samen met de
investeringskosten, mogelijke ondersteu
ningsmaatregelen en de berekende
terugverdientijd weergegeven in een
duidelijk rapport. Daarbij wordt ook
gekeken welke techniek voor alternatieve
energieproductie het meest rendabel is op
jouw bedrijf. Een energiescan laten
uitvoeren kost 500 euro, Boerenbondleden
genieten 50% korting en betalen 250 euro.
Het varkensbedrijf van Jef Maesen uit
neerpelt is voorzien voor 280 zeugen en
afmesten. Jef wil zijn bedrijf doorgeven
aan zijn zoon. Hij zocht contact met ISP
omdat hij wou nagaan of een pvinstallatie
op zijn bedrijf rendabel zou zijn, en hoe
groot die dan best gedimensioneerd werd.
“Uit een eerste gesprek met het Innova
tiesteunpunt werd me direct duidelijk dat
ik best eerst zou bekijken op welke posten
ik energie kon besparen. Dat zou financi
eel veel beter uitkomen dan direct een
grote installatie zonnepanelen te leggen.
Ik besloot om een energiescan te laten
uitvoeren om mijn bedrijf volledig te laten
doorlichten op het vlak van energiebespa
ring en productie.”
Hieruit bleek dat Maesen de grootste
besparing kon halen door energiezuinige
ventilatoren te plaatsen. “Ik bespaar
daardoor nu meer dan 30% op mijn

er

energieloket

gebruikte hij tot 85.000 l gasolie. “De hoge
kostprijs van de gasolie zette mij aan het
denken over alternatieve manieren van
verwarmen”, vertelt Rik. “Vervolgens
contacteerde ik ISP.” Rik kon al de helft
besparen door een schermdoek te
plaatsen. Aansluiten op het aardgasnet
was praktisch niet mogelijk. ISP woog 3
andere technieken tegen mekaar af: de
installatie van een warmtepomp, een
kolenketel of een houtketel. De warmte
pomp was het minst duur, maar had een
lange terugverdientijd. Uiteindelijk koos
Degryse voor het plaatsen van 3 hout
ketels van 150 kW. “We hebben hout
verkozen boven kolen omdat het minder
milieubelastend is, minder asafval (kosten
om as van kolen af te voeren) geeft en
bovendien ruiken houtsnippers beter dan
kolen. Hout is Co2neutraal, kolen zijn dat
niet. Hierdoor reduceerde ik mijn energie
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nnovatiesteunpunt (ISP) heeft meer dan
6 jaar ervaring in energieadvisering. We
helpen je verder met al je vragen via
één van de 3 modules die we aanbieden:
het energieloket, de energiescan of
energieinnovatietrajecten.
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Energie maakt op veel bedrijven een groot deel uit van de totale productiekost.
Energiebesparende technieken en lokale energieproductie kunnen deze beduidend
doen dalen. – Elvie Plevoets, Innovatiesteunpunt
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brengen. Zo kunnen we ook op zoek gaan
naar ondersteuning om je innovatief idee
uit te werken.
Jan en Patrick Vandervelpen uit Bierbeek
telen peren in een Vhaagsysteem. Een
viertal jaar geleden contacteerden ze ISP
omdat ze een gebrek aan koelcapaciteit op
hun bedrijf hadden en op zoek waren naar
een technische oplossing die het feno
meen van ‘slappe nekken’ (rimpeltjes door
uitdroging rond de vruchtsteel) tijdens de
bewaring zou voorkomen.
Een uitgebreide adviesronde – waarin ISP
samenwerkte met enkele firma’s gespeci
aliseerd in koeltechniek en het Vlaams
Centrum voor bewaring van tuinbouwpro
ducten (VCBT) – leidde tot het advies om
een uitbreiding van de koelcapaciteit te
realiseren met een totale vernieuwing van
het koeltechnisch gedeelte. Het nieuwe
pompcirculatiesysteem maakt gebruik van
het natuurlijk en milieuvriendelijk
koelmiddel ammoniak. ISP adviseerde
verder gebruik te maken van frequentie
gestuurde compressoren, een intelligent
systeem van heetgasontdooiing met
recuperatiewarmte en de vervanging van
het expansieventiel door een hogedruk
vlotter. Drie jaar geleden investeerden de
broers Vandervelpen in een koelinstallatie
op basis van ammoniak. De resultaten
stemmen tot tevredenheid: de late
bewaring van Conférence biedt een betere
kwaliteit. op basis van reële elektriciteits
verbruiken kan gesteld worden dat deze
investering resulteerde in een energie
besparing van meer dan 20%. niet
onbelangrijk is dat dankzij de geleverde
studie ook een flinke premie van Eandis
kon bekomen worden. n
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1 Jef Maesen: "Uit een energiescan bleek dat ik de grootste besparing kon halen door energiezuinige ventilatoren te plaatsen." 2 Drie jaar geleden investeerden de broers Vandervelpen in een
koelinstallatie op basis van ammoniak.

de inpassing ervan en begeleiden je bij het
nemen van de juiste beslissingen.
Daarnaast kunnen we dankzij ons netwerk
kennis uit verschillende hoeken samen
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elektriciteitverbruik.” De energieconsulent
berekende hoeveel verbruik er nog zou
overblijven na het toepassen van de
besparende maatregelen. Daarop werd
dan de PVinstallatie gedimensioneerd, die
nu zo goed als mogelijk de resterende
elektriciteitsbehoefte invult. “De energie
scan maakte dat ik nu op een duurzame
manier energie bespaar en produceer”,
evalueert Jef. “Zo is mijn bedrijf klaar voor
de toekomst en kan mijn zoon aan de
slag!”

energie-innovatietraject
Heb je zelf ideeën om op een originele
manier energie te besparen, of heb je een
nieuwe techniek gezien waarvan je denkt
dat deze iets kan betekenen op jouw
bedrijf? Wij denken graag actief mee over
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Deze diensten worden ondersteund door
het energieconsulentenproject 'Energiek
boeren' van het Vlaams Energieagentschap.

HOe kAN Je ONS BeR

eikeN?

Inge Goessens – Energ
ie-Innovatie
inge.goessens@innova
tiesteunpunt.be, tel. 016
28 61 27
Elvie Plevoets – Energ
ieadvisering
elvie.plevoets@innova
tiesteunpunt.be, tel. 016
28 61 35
Marleen Gysen – Energ
ieadvisering
marleen.gysen@innova
tiesteunpunt.be, tel. 016
28 61 25
Info www.innovatiesteun
punt.be
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