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“We kozen voor een kolenketel omdat aansluiten op het gasnet
voor ons geen optie was”, vertelt Lu Adriaensen. “Ik stookte
voordien met extra zware stookolie. Als gevolg van de steeds
maar stijgende prijzen liep het kostenverschil met een installatie
met gas op tot 5 à 7 euro/m², en dat is een groot verschil wanneer
het over een hectare glas gaat. Gas was voor ons geen optie,
omdat we veel te ver van het gasnet verwijderd zitten. De
aansluitingskosten zouden gigantisch zijn.”

© Patrick Dieleman
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Ketelbouwer Blockdias organiseerde een infodag bij aardbeienteler Lu Adriaensen
in Merksplas. We gingen er kijken naar de nieuwe antracietketel. – Patrick Dieleman
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Stookkosten reduceren
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Lu vertelt dat ze, toen ze in 2010 de berekening maakten voor een
nieuwe installatie op kolen, uitkwamen op een terugverdientijd
van 5 jaar. “Maar met de gestegen stookolieprijzen moet dat nu
nog korter zijn. Een kolenketel speelt ook vlot in op de typische
situatie van aardbeientelers, omdat we slechts een zestal
maanden per jaar moeten stoken.” Samen met een collega, die
een kijkje komt nemen omdat hij zelf een project aan het
voorbereiden is, benadrukt hij dat je als aardbeiteler moet
proberen om uit het peloton te geraken. “Je moet dus het vroege
en het late seizoen opzoeken. Dat betekent dat je moet verwarmen.” Een wkk heeft in die situatie als nadeel dat die continu
moet kunnen werken. Je moet dan zelf ook veel elektriciteit
kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor assimilatiebelichting. Met
een moderne antracietkolenketel haal je ook vlot de huidige
Vlaremnormen, zelfs zonder dat je een rookgassenreiniger moet
plaatsen.
Om de investering sneller te kunnen terugverdienen, breidde Lu
zijn bedrijf uit met 4000 m² glas. Meteen heeft hij ook een nieuw
stooklokaal en, aansluitend voor de kolenbunker, een met een
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Mathieu Debucke (links) en Joost Noels van Blockdias mochten aan heel
wat geïnteresseerde tuinders uitleggen welke voordelen dergelijke
steenkoolketels bieden.

plastic kap overdekte loods bijgebouwd. Daardoor kon hij de oude
installatie op extra zware stookolie behouden, zodat die kan
bijspringen in noodgevallen. Maar de voorbije winter was dat niet
nodig.
Mathieu Debucke, technisch commercieel afgevaardigde bij
Blockdias, geeft ons meer uitleg over de installatie. Hij vertelt dat

Boerenbond • Management&Techniek 10 • 25 mei 2012

© Patrick Dieleman

nd
bo
en

er

Verwarmen met steenkool
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Blockdias verwarmingsketels en systemen bouwt, maar ze niet
installeert. De installatie gebeurt door een installateur, vaak
diegene waar de klant gewoonlijk mee werkt. Uiteraard kan dit
ook een andere installateur zijn, diegene met de beste offerte.
“Wanneer iemand ons contacteert, kom ik ter plaatse om de
situatie en de mogelijkheden te bekijken en te bespreken. Wij
bouwen allerlei soorten ketels, ook voor gas en hout, het hoeft
voor ons dus niet speciaal een kolenketel te zijn. Wanneer de
gasleiding aan de deur passeert, komt gas er meestal heel goed
uit.” Mathieu toont ons op zijn computer een rekenmodule
waarmee hij de klant op basis van de jaarlijkse warmtebehoefte
het verschil in verwarmingskost tussen diverse brandstoffen kan
becijferen. De module houdt onder meer ook rekening met het
rendement van de installatie en de investeringskost, afschrijvingen en intrest. “Maar het resultaat van die berekeningen is
meestal bestemd voor de boekhouder”, gniffelt hij. “Doordat het
verschil in kostprijs zodanig groot is, kan je al vanaf dag 1
besparen.” Wegens de grote prijsverschillen tussen stookolie
enerzijds en gas, steenkool en hout anderzijds, moet men niet tot
op de laatste komma rekenen om de knoop te kunnen doorhakken. Als voordelen voor de installatie in vergelijking met een wkk
ziet hij de beperkte onderhoudsbehoefte en de lange levensduur.
Maar de teler moet wel bereid zijn om zijn installatie dagelijks op
te volgen.

Bo

Een kolenketel speelt in op de typische situatie
van aardbeientelers omdat hij maar een zestal
maanden moet werken.

2

Installatie

1 De tuinder kan alle relevante waarden aflezen op de touchscreen
monitor van zijn antracietketel. 2 Een duwsysteem schuift de
opgebrande assen op naar de automatische ontassingsvoorziening.

er ook de historiek van onder meer het verbruik en van alarmmeldingen opvragen. Dat laat de installateur ook toe om bij een
panne na te gaan wat er precies gebeurd is.
Uit de opkomst van geïnteresseerden en uit hun reacties konden
we afleiden dat een dergelijke stookinstallatie goed inspeelt op de
behoeften van tuinders die zoeken naar mogelijkheden om hun
stookkosten te beperken. n
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De kolenbunker wordt op maat gemaakt. Lu Adriaensen koos
voor een horizontale bunker. Die is makkelijker toegankelijk dan
een verticale. Er wordt gewerkt met flexibele spiralen in de
aanvoerleidingen. Mathieu vertelt dat de ketel meestal in de
plaats van, of naast de oude stookketel moet komen. De ketel en
de bunker moeten dan komen waar er plaats is, en flexibele
aanvoerleidingen bieden daarbij letterlijk en figuurlijk meer
flexibiliteit. Onder het schuine vlak van de silo lopen verwarmingsbuizen. Die moeten helpen vermijden dat de kolen bij
hevige vorst vastvriezen en daardoor de werking blokkeren, in het
geval de bunker buiten staat.
Bij Adriaensen werd een verwarmingsketel van 1250 kW geplaatst. In de ketel is er een kleine bunker, waarin de kolen
worden voorverwarmd. Een vast kaliber, dit is een opening
onderaan de voorraad, zorgt ervoor dat over de hele breedte van
de vuurhaard de gewenste opstapeling van kolen wordt bereikt.
De verbrandingscyclus gebeurt verticaal naar beneden toe. Een
duwsysteem schuift onderaan de opgebrande assen op naar de
automatische ontassingsvoorziening. “De tuinder moet in het oog
houden hoe de cyclus verloopt”, licht Mathieu toe. “De kolen
moeten goed opgebrand zijn vooraleer ze bij de as terechtkomen.
Bovendien mogen ze ook niet te traag opschuiven.” Maar in de
praktijk blijkt dat regelen nogal mee te vallen. “Wanneer je kolen
met een ander asgehalte verbrandt, moet je de cyclus observeren
en desnoods bijregelen, maar wie niet verandert heeft daar
weinig werk aan.” Vanuit de vuurhaard komen de resten in de
asbreker, die de as uit de ketel trekt en afvoert naar een vergaarbak. De sturing kan eenvoudig bediend worden met een touchscreen. Die laat toe instellingen te wijzigen, maar de tuinder kan
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