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DOSSIEr efficiënter omgaan met energie
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jE ElEkTrICITEITSvErBruIk
SlIM STurEN
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land en tuinbouwbedrijven hebben de voorbije jaren massaal geïnvesteerd in de
eigen productie van hernieuwbare elektrische energie. Door deze elektriciteit slim
te sturen, kan je in vele gevallen geld besparen. – Marleen Gysen, innovatieconsulent

C

op

yr

n de vlaamse land- en tuinbouw zie je
meer en meer daken vol fotovoltaische panelen (pv), vergistingsinstallaties en windmolens opduiken. Naast de
groenestroomcertificaten die je ontvangt,
zorgt deze eigen productie ook voor een
flinke besparing op je elektriciteitsfactuur. Wanneer je installatie voor
hernieuwbare energie maximaal 10 kw
bedraagt, wordt de geproduceerde
stroom in mindering gebracht via de
zogenaamde terugdraaiende teller.
Indien het vermogen van je installatie
echter groter is dan 10 kw – en je dus
geen gebruik kan maken van deze terugdraaiende teller – worden ogenblikkelijke
overschotten aan elektrische energie
momenteel eenvoudigweg op het distributienet geïnjecteerd.
De vergoedingen voor deze geïnjecteerde
stroom liggen in de meeste gevallen een
stuk lager dan de uitgespaarde aankoop

van elektriciteit wanneer je bedrijf de
stroom onmiddellijk zelf zou kunnen
verbruiken. Bovendien zorgt deze injectie
van stroom voor nogal wat schommelingen op het distributienet. Dat leidt tot
hogere distributienettarieven in het
algemeen en een netvergoeding per
geïnjecteerde kWh voor je bedrijf in het
bijzonder.

Minder injecteren betekent
geld besparen.
Demand side management
De productie van zonne- en windenergie
is wisselvallig, door het plotseling wegvallen van wind of het onverwacht schijnen
van de zon. Door de vraag beter op de
productie af te stemmen, worden instal-
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laties voor hernieuwbare energie economisch meer interessant voor huidige
eigenaars en voor geïnteresseerde toekomstige eigenaars. Bovendien kan in
vele gevallen de installatie voor hernieuwbare energie groter worden gedimensioneerd.
Fotonenboeren Jan en erna van ’t spieker
in vierakker (zie p. 22) slaan hun overtollige elektriciteit op in een batterij. ze
zetten die in op momenten dat de vraag
naar elektriciteit groter is dan de productie door hun zonnepanelen. Een andere
mogelijkheid is om in te spelen op de
stuurbare elektrische lasten binnen een
bedrijf. niet alle installaties vragen meteen actie, sommige kunnen hun behoefte
gedurende de dag aanpassen. zo denken
we bijvoorbeeld aan koelcellen, maar ook
de werking van spoelinstallaties, voederbereidingsmachines, beregeningsinstallaties en dergelijke zou eventueel (bedossier ••21
21
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perkt) in de tijd kunnen worden uitgesteld.
er bestaan sturingssystemen die deze
flexibele lasten kunnen inschakelen op
het moment dat er een overtollige productie van hernieuwbare energie is of op
het moment dat het absoluut noodzakelijk
is dat ze in werking treden.

afvlakken elektriciteitspieken
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Een andere toepassing van deze slimme
sturingen is het afvlakken van de elektriciteitspieken in je bedrijf. Deze pieken
hebben immers niet alleen een impact op
het distributienettarief dat je betaalt,
maar zorgen er soms ook voor dat zwaardere aansluitingen of zelfs de aanschaf
van een hoogspanningscabine noodzakelijk zijn. In toekomstige scenario’s is het
ook niet ondenkbaar om te sturen op
variabele elektriciteitsprijzen. De uitdaging voor de toekomst wordt zelf geproduceerde elektrische energie slimmer
aanwenden op het eigen bedrijf.

OP WEG NAAr EEN
ENErGIENEuTrAAl
lANDBOuWBEDrIjf?
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een varkensbedrijf uit limburg met een
jaarlijkse elektriciteitsvraag van
78.000 kwh installeerde enkele jaren
geleden 64 kwp aan zonnepanelen, met
een verwachte jaaropbrengst van
54.400 kwh. Hoewel deze vooropgestelde
productie in 2012 werd gehaald, moest
het bedrijf toch nog 51.400 kwh elektriciteit aankopen. Op jaarbasis werd namelijk
52% van de zelf geproduceerde elektriciteit op het distributienet geïnjecteerd, met
uitschieters tot 62% in het voorjaar.
indien door slim sturen minder elektriciteit wordt geïnjecteerd, moet er minder
elektriciteit worden aangekocht en is de
injectievergoeding die je moet betalen
lager. Het bedrijf betaalt gemiddeld 17,6
eurocent/kwh voor de aangekochte
elektriciteit en krijgt 3,5 eurocent/kwh
voor de geïnjecteerde elektriciteit. De
injectievergoeding bedraagt ongeveer 0,3
eurocent/kwh. indien de injectie tot 20%
kan worden beperkt, kan dat 2500 euro
per jaar opleveren. n
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Slim sturen in de praktijk

Heb je zelf vragen of concrete ideeën
om de elektriciteit op jouw bedrijf
beter aan te wenden? aarzel dan niet
om contact op te nemen met de
energieconsulenten van het innovatiesteunpunt, tel. 016 28 61 25 of
energie@innovatiesteunpunt.be.

22
22•• dossier

In het Nederlandse vierakker zijn jan en Erna van
’t Spieker voortdurend op zoek naar nieuwe technie
ken om het energieverbruik op hun melkveebedrijf
te optimaliseren. Dankzij het project fotonenboer
konden ze onder andere een batterij installeren
waarmee ze de te veel geproduceerde elektriciteit
tijdelijk kunnen opslaan. – Inge Goessens, innovatieconsulent

I

n 2010 ging het project Fotonenboer
van start onder impuls van Courage
en Innovatienetwerk Nederland. Het
paradepaardje van het project is de
installatie van een vanadium redoxflowbatterij waarmee de elektriciteit
van de fotovoltaïsche zonnepanelen
kan worden opgeslagen. Die batterij

kan men op andere momenten inzetten voor de melkrobots en andere
stroomverbruikers.

bewust produceren en verbruiken
in 2010 installeerden Jan en erna van
’t spieker in totaal 50 kwp zonnepanelen op 2 verschillende gebouwen met
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het resultaat

Door de optimalisaties en de eigen energieproductie op hun bedrijf slagen Jan en
Erna erin om twee derde van hun eigen
stroom te produceren en zelf te verbruiken. wanneer de zon schijnt en er elektriciteit geproduceerd wordt, wordt de
stroom eerst zo veel mogelijk zelf verbruikt, dan opgeslagen in de batterij en
als laatste wordt het resterende deel
geïnjecteerd op het distributienet. als de
zonnepanelen geen elektriciteit meer

op
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een andere oriëntatie. De productie van
deze panelen is goed voor 42.000 kwh
elektriciteit per jaar. op jaarbasis verbruikt het bedrijf met 110 melkkoeien en
2 melkrobots ongeveer 65.000 kwh
elektriciteit. Doordat de elektriciteitsproductie mee fluctueert met de zonneschijn kan het bedrijf echter niet alle
geproduceerde elektriciteit ogenblikkelijk
zelf verbruiken. Op de dag van ons bezoek
was het bewolkt. Productie en verbruik
zijn dan juist in balans. Op een zonnige
zomerdag zal er overdag een groot elektriciteitsoverschot zijn. Dat kan terug
geleverd worden aan het distributienet of
door middel van een batterij later zelf
verbruikt worden op het bedrijf.
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Het paradepaardje van het
project is een batterij
waarmee de stroom van de
zonnepanelen kan worden
opgeslagen.

tegen. er werd gekozen voor vacuümcollectoren omdat die in de winterperiode
een beter rendement halen. De productie
van warm water voor het spoelen van de
melkrobot en de melkkoeltank voldoet
aan de verwachtingen. Maar de tweede
installatie, die onder meer instaat voor de
verwarming van het sanitair water voor
het woonhuis, levert niet het berekende
rendement. De oorzaak is hier vermoedelijk te zoeken in de lengte van de leidingen. Die bedraagt 20 à 30 m, waardoor
een groot warmteverlies optreedt.

bo
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het met Erna’s woorden te zeggen: “Wij
vinden bijzondere dingen leuk, zolang ze
maar niet gewoon worden.” Toch primeert
de dagelijkse bedrijfsvoering altijd bij de
keuzes die ze maken.
De grote belangstelling uit binnen- en
buitenland leek op een gegeven moment
een impact te hebben op de uitbating van
het bedrijf. elke dag zouden de bedrijfsleiders groepen kunnen ontvangen. zelfs
bedrijfsleiders uit Israël kwamen al op
bezoek. Om hun bedrijf nog gerund te
krijgen, beslisten Jan en Erna om het
aantal bezoeken te beperken tot 2 dagen
per week.

belangstelling

C

Bij de vernieuwing van de melkinstallatie
maakten Jan en Erna de bewuste keuze
voor 2 melkrobots voorzien van een
voorkoeler en een warmterecuperatiesysteem op de melkkoeltank. Dit zijn 2
klassieke energiebesparende maatregelen die elke melkveehouder in overweging
zou moeten nemen. Wanneer Courage en
Innovatienetwerk hun zoektocht naar de
fotonenboer startten, stelden de bedrijfsleiders zich enthousiast kandidaat. Op de
500 jaar oude boerderij staat de tijd zeker
niet stil. Innovatie is een sleutelwoord. Om

Op de eeuwenoude boerderij van ’t Spieker is het een en al innovatie dat de klok slaat.

innovatie, een sleutelwoord
in 2012 werd de vernieuwing verder gezet.
Om het energieverbruik op het bedrijf
verder te optimaliseren, werden 2 zonneboilers, ledverlichting en een voederrobot
op het bedrijf geïnstalleerd. De ledverlichting en de voederrobot zorgen zonder
twijfel voor een verdere verbetering van
de energie-efficiëntie. wat de zonneboiler
betreft vallen de resultaten enigszins
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produceren wordt de stroom zo veel als
mogelijk uit de batterij onttrokken. Pas
daarna doet men een beroep op het
distributienet. De batterij speelt dus een
cruciale rol door de mogelijkheid te
creëren om de eigen geproduceerde
elektriciteit op een ander moment te
gebruiken. anderzijds beseffen Jan en
Erna zeer goed dat de eerste stap het
optimaliseren van het energieverbruik is.
dossier ••23
23
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Vanadium redox-flowbatterij
Batterijen kunnen gebruikt worden om
vraag en aanbod van elektriciteit in een
elektriciteitsnetwerk te balanceren. In
2010 installeerde de familie van ’t spieker
een vanadium redox-flowbatterij van de
Oostenrijkse firma Cellstrom. De batterij
heeft een laadvermogen van 10 kw en een
opslagcapaciteit van 100 kwh. Het systeem bestaat uit 2 vaten met het vloeibare
elektrolyt vanadium. Het laden en ontladen van de batterij gaat gepaard met
een verlies van ongeveer 40%. Dit verlies
is te wijten aan rendementsverliezen van
het elektrolyt en door de toepassing van
vermogenselektronica.
batterijtechnologie vandaag Door de
ontwikkelingen in de automobielsector en
de opkomst van elektrische fietsen stijgen
de belangstelling en de vraag voor batterijtechnologie. De hoge kostprijs, de
beperkte energiedichtheid, de korte
levensduur en de milieubelasting zijn er
momenteel nog de oorzaak van dat
batterijen niet doorbreken.
naast vrB-batterijen zijn er andere
bekendere types: loodzuur batterijen,
li-ion batterijen, ni-cd-batterijen en
ni-MH-batterijen.
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in de toekomst zou het bedrijf de batterijtechnologie eveneens als noodgroep
kunnen gebruiken. Momenteel is de
bedrijfszekerheid van het distributienet
groot en heeft het toepassen van een
batterij als noodgroep geen toegevoegde waarde. Wanneer in de toekomst bij
een elektriciteitstekort de kans bestaat
dat het landelijk gebied afgeschakeld

W

e bekijken achtereenvolgens de
VRB, de elektrische voederrobot
en de ledverlichting.

nd

De toekomst?

heid om weersvoorspellingen mee te
integreren in de batterijsturing. wanneer daags na een zonnige dag een
bewolkte dag voorspeld wordt, zou deze
sturing ervoor kunnen opteren om de
stroom niet ’s nachts (wanneer de
elektriciteit goedkoper is) maar de
volgende dag overdag te verbruiken.
Deze optie wordt momenteel niet overwogen omdat het prijsverschil tussen
dag- en nachtstroom minimaal geworden is.
Daarnaast kijkt het bedrijf naar andere

bo

Wanneer minder verbruikt wordt, is er
minder nood aan opslag.

ht

De batterij laat toe overtollige elektriciteit op te slaan en op een ander moment te gebruiken.

mogelijkheden om zelf energie te
produceren. zonnepanelen leveren
weinig opbrengst in de winter. Daarom
kan een aanvulling door een kleinschalige windturbine interessant zijn. Net
zoals in Vlaanderen is het echter niet zo
eenvoudig om een kleine windturbine
vergund en rendabel te krijgen. Maar
misschien wordt binnenkort het resterende aandeel elektriciteit wel geproduceerd door een 10 kw turbine van 20 m
hoog.
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wordt, kan een batterij voor een beperkte periode een oplossing bieden. De
termijn die kan overbrugd worden is
afhankelijk van de lading van de batterij
en het ontladingsvermogen. Die zijn
zeker niet oneindig. Voor enkele uren
kan de batterij echter volstaan om de
noodzakelijke installaties van elektriciteit te voorzien.
De sturing van het systeem is slim
genoeg om ook apparatuur mee aan te
sturen. Momenteel gebeurt dit niet
omdat men niet zeker is van een feilloze
werking en mogelijke discussie over de
garantievoorwaarden wil vermijden. Wie
is verantwoordelijk als door deze sturing het apparaat na enkele jaren al
defect is? anderzijds zijn er op bedrijven
wel stuurbare lasten te definiëren. Op
een melkveebedrijf kan dit bijvoorbeeld
gaan over een ijsbankkoeler, een ruimere uitvoering van de compressortank
bij gebruik van een melkrobot of het
inpassen van een voederrobot.
Om de elektriciteit uit de batterij nog
beter in te zetten, bestaat de mogelijk-

24
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Samenwerking in de keten
De fotonenboer werkt nauw samen met
Frieslandcampina. Het bedrijf wordt als
voorbeeldbedrijf voor energiebesparing
en duurzame energieproductie naar
voren geschoven in het kader van het
kwaliteitsborgings- en duurzaamheidsprogramma ‘Foqus planet’. Hiermee wil
Frieslandcampina melkveehouders
stimuleren en ondersteunen bij het
verduurzamen van hun bedrijf. n

VoorDeLen Van
De Vrb-baTTeriJ
• De mogelijkheid om de meeste
onderdelen te hergebruiken op
het einde van de levensduur van
de batterij. De lithium van de
li-ionbatterij is dan niet meer voldoende zuiver.
• Het aantal mogelijke ontlaadbeurten (12.000 cycli ten opzichte
van 1000 à 4000 cycli bij li-ion)
• De vrB-batterij behoudt na het
uitschakelen zijn lading. De
li-ionbatterij ontlaadt dan
vanzelf.

rendement investeren in batterijtechnologie is allesbehalve goedkoop. De batterij
bij de fotonenboer kost geïnstalleerd al

Boerenbond • Management&Techniek 19 • 1 november 2013

© Marleen geYsen

nd
bo
en
er

Bo

ENErGIE BESPArEN
OP MEErDErE frONTEN
innovatieconsulenten
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De vanadium redoxflowbatterij (vrB) is het meest opvallende initiatief met betrek
king tot energie op het bedrijf van de fotonenboer. Maar ook enkele andere slimme
ingrepen zorgen mee voor een flinke energiebesparing. – Inge Goessens & Marleen Gysen,

C

op

yr

gauw 115.000 euro. wil je deze bijkomende investering terugverdienen, dan moet
de meerwaarde op het bedrijf voldoende
groot zijn. De meerwaarde kan gehaald
worden in het zelf verbruiken van eigen
geproduceerde energie, het reduceren
van de verbruikspiek, het voorkomen van
een verzwaring en/of de plaatsing van een
hoogspanningscabine en de mogelijkheid
de batterij als noodstroomvoorziening te
gebruiken. Tabel 1 (p. 26) geeft de afzonderlijke voor- en nadelen weer. wanneer
de rentabiliteit van een dergelijk systeem
berekend wordt, zal al snel blijken dat alle
factoren gunstig moeten zijn om het
systeem rond te rekenen.

elektrische voederrobot
Een elektrische voederrobot (zie foto p.
22) kan de koeien voederen, controleren

In een melkveestal is het
belangrijk dat er voldoende wit
licht is om te kunnen werken.

of er nog voldoende voedsel is en het
voeder aanvegen. Hij doet dit 24 uur per
dag en 7 dagen op 7, zonder hulp van de
landbouwer. vroeger gebeurde het voederen met een tractor die diesel verbruikt
en schadelijke uitlaatgassen uitstoot in de
stal. De robot rijdt op accu’s die gevoed
kunnen worden met stroom van het
distributienet, maar ook van de eigen
zonnepanelen. naast een duurzaamheidsvoordeel levert een voederrobot een
forse arbeids- en financiële besparing op.
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Het laden van de robot gebeurt volautomatisch. De robot mengt zelf het rantsoen
dat naast kuilgras ook maïs, mineralen en
zouten kan bevatten zodat je een ideale
voedersamenstelling kan bereiken.
In het verleden verbruikte Jan van ’t
spieker (zie ook p. 22) bij het voederen
van de dieren ongeveer 10 l diesel per dag
voor zijn tractor. De voeding van de voederrobot gebeurt met elektriciteit. Het
verbruik bedroeg bij het opstarten in
november 2012 25 kwh/dag. op dit moment is het verbruik gedaald tot 16 à
17 kwh/dag. De komende maanden zal
moeten blijken of deze efficiëntieverbetering te wijten is aan een uitgevoerde
update, dan wel aan het feit dat er droger
voeder gebruikt werd. Op jaarbasis wordt
ongeveer 1400 euro aan energiekosten
bespaard. Dat is te weinig om de robot
dossier ••25
25
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Tabel 1 Voor- en nadelen van de Vrb-batterij - Bron: Innovatiesteunpunt
Voordelen

Nadelen

- Besparing op elektriciteitsfactuur
(gemiddeld 0,16 euro/kwh)
- vermijden van een injectievergoeding
(gemiddeld 0,003 euro/kwh)

- geen vergoeding voor geïnjecteerde stroom
(gemiddeld 0,03 euro/kwh)

bo

zelf verbruiken van eigen
geproduceerde energie

= voordeel van gemiddeld 0,133 euro/kwh ten opzichte van injectie
Vermijden van een piekvergoeding

Voorkomen van een
verzwaring en/of
investering in een
hoogspanningscabine

- vermijden bijkomende aansluitingskost
(± 15.000 euro)
- geen investering in een hoogspanningscabine (± 50.000 euro)

Noodstroomvoorziening

- gegarandeerde bedrijfsvoering
- geen bijkomende investering in
noodstroommotor

en

Reduceren van de
verbruikspieken

© Marleen geYsen

- Hoger distributienettarief (investeren in
een hoogspanningscabine levert in de
meeste gevallen een forse reductie)
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Jan en Erna van ’t Spieker investeerden
dit voorjaar in kl100-ledlampen. Door de
vervanging van de 250 w-gasontladingslampen (HID) die oorspronkelijk in de
melkveestal hingen, besparen ze 60% op
de energiekosten.
Duurzaam ledverlichting is een duurzame manier van verlichting omdat ze
een laag energiegebruik combineert met
een lange levensduur. picusleD, een
ingenieursbureau in ledverlichting uit
Eindhoven, voerde in opdracht van het
Nederlandse ministerie van Economische
zaken (innovatienetwerk) een studie uit
naar het gebruik van ledverlichting op een
melkveebedrijf. naast de kl100 ontwikkelde picusleD ook de kl150, bedoeld
om een 400 w HiD-lamp te vervangen.
De levensduur van lampen wordt typisch
gedefinieerd als de periode tot wanneer
de lamp op 70% lichtsterkte werkt. verwacht wordt dat ledlampen tot 50.000
uren kunnen halen. Ter vergelijking: een
metaalhalide gasontladingslamp gaat
ongeveer 10.000 uren mee, een natriumlamp ongeveer 24.000 uren. Met de
vooropgestelde levensduur van 50.000
uren, zullen de ledlampen op een melkveebedrijf gemiddeld tot 30 jaar meegaan.
Witblauw licht In een melkveestal is het
belangrijk dat er voldoende wit licht is om
te kunnen werken. Om de koeien beter te
kunnen inspecteren, zitten er naast het
witte licht best ook blauwe componenten
in. rood licht is dan weer de meest geschikte lichtbron als nachtverlichting.
Terwijl de melkveehouder bij rood licht
voldoende kan zien, verstoort een rode
lichtbron het dier nauwelijks. Met deze
verschillende randvoorwaarden werd
rekening gehouden bij het ontwerp van de
ledlamp.
De ledlampen hebben een zeer goede
lichtverdeling. voor de stal, die 25 op 50 m
meet, werden 2 rijen van 5 ledlampen
opgehangen. Dit aantal volstaat om de
vooropgestelde 180 lux ruimschoots te
halen. Voor de droge koeien werd in een
hoek een apart te bedienen ledlamp
geïnstalleerd. Een ander voordeel van
deze ledverlichting is de snelle opstart.

In de melkveestal van Jan en Erna brandt
de verlichting ongeveer 1600 uren per
jaar. De vervanging van de oorspronkelijke
250 w lampen door de nieuwe 100 w
ledlampen levert dan een besparing op
van 2640 kwh per jaar. rekening houdend
met een elektriciteitstarief van 0,16 euro/
kWh, wordt voorspeld dat de investering

er

Ledverlichting in de melkveestal

Het opstarten van HiD-lampen duurt altijd
even. Pas na enkele minuten bereiken ze
hun volledige sterkte. Bovendien blijven
ledlampen een hoog rendement behalen
bij lage temperaturen in de stal.
investering verantwoord? Een groot
nadeel van ledlampen is de hoge investeringskost in vergelijking met de meer

Bo

terug te verdienen enkel op basis van de
energiebesparing. Diesel kost 2555 euro
per jaar (voor een verbruik van 10 l per
dag gedurende 365 dagen aan 0,7 euro/l).
Het elektriciteitsverbruik kost 1168 euro
(bij 20 kwh/dag gedurende 365 dagen aan
0,16 euro/kwh).

26
26•• dossier

Om de koeien beter te kunnen inspecteren, zitten er naast het witte licht best ook blauwe componenten in.

traditionele lampen. Jan en erna betaalden 575 euro per lamp. voor de oorspronkelijke HiD-lampen moest ongeveer
300 euro worden betaald. Bovendien moet
bij het einde van de levensduur meteen
het hele armatuur worden vervangen.
ledverlichting kan dus enkel rendabel zijn
in delen van de stal waar een hoog aantal
branduren vereist is.

in de ledverlichting na 15 jaar zal zijn
terugverdiend. Bij nieuwbouw moeten we
enkel rekening houden met de meerkosten (275 euro) van dit type lampen. De
terugverdientijd bedraagt in dat geval
7 jaar. conclusie is dat ledverlichting
momenteel enkel interessant is bij een
hoog aantal branduren en in een nieuwbouwstal. n
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TECHNOlOGIEËN
vAN DE TOEkOMST
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Doordat de energieprijzen blijven stijgen, is ook het onderzoek naar nieuwe technie
ken met betrekking tot energievoorziening toegenomen. – Marleen Gysen & Inge Goessens,

op

e bekijken enkele interessante
nieuwe toepassingen. Dit is niet
allemaal toekomstmuziek, want
er zijn ook voorbeelden uit de praktijk bij.

Co2-captatie

C

De uitstoot van CO2 draagt in belangrijke
mate bij aan de klimaatverandering. Maar
omdat planten CO2 gebruiken om te
groeien, wordt het ook nuttig ingezet in de
glastuinbouw. Het project ‘Connecting
CO2, the next step’ onderzocht of de keten
industrie-transport-glastuinbouw op een
commercieel rendabele manier kan
worden gesloten.
elk verbrandingsproces waarbij steenkool, stookolie of aardgas wordt verstookt,
stoot CO2 uit. Maar ook in andere industri-

ele processen, zoals bijvoorbeeld het
smelten van glas, komt CO2 vrij. Bij grote
hoeveelheden zijn er mogelijkheden voor
het afvangen, reinigen en hergebruiken
van CO2. Het gas moet eerst worden
gezuiverd en vervolgens moet het geschikt worden gemaakt voor transport.
Via pijpleidingen of tankwagens kan de
CO2 als gas worden geleverd aan de
afnemers.
Casestudy’s Het Nederlandse project
‘Connecting CO2, the next step’ testte de
technische en financiële haalbaarheid
voor een tweetal grote industriële bronnen, namelijk ardagh glass in Moerdijk en
de zeeland raffinaderij in vlissingen. De
belangrijkste doelstellingen van het
project werden bereikt. Het bleek moge-
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lijk om 60 tot 90% van het co2 uit het
rookgas te verwijderen en verontreinigingen als NOx-ammoniak en co waren niet
meer detecteerbaar.
Bepalend voor de financiële haalbaarheid
zijn de afstand tussen de bron en de
eindgebruiker, de aanwezigheid van
restwarmte om de zuiveringskosten laag
te houden en de schaal van de toepassing
(de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wordt
verwerkt).
De kosten van de zuivering bedragen
afhankelijk van de schaal 50-75 euro per
ton CO2. indien er restwarmte beschikbaar is, kan dit worden verlaagd tot 25 à
50 euro. De kosten van het transport zijn
hoog: minimaal 45 euro per ton co2. Een
sluitende businesscase blijkt alleen
dossier ••27
27
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colruyt group zet in het kader van zijn
duurzaamheidspolitiek volop in op waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstof heeft als bijkomend
voordeel dat het kan dienen als buffer
voor de zelf opgewekte hernieuwbare
energie.
Duurzaam gas Waterstofgas (H2) is in
normale omgevingscondities een kleurloos, reukloos, niet-corrosief, niet-oxiderend en niet-toxisch gas. in tegenstelling

28
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Het waterstoftankstation van Colruyt wordt gevoed met overtollige energie van de zonnepanelen en
de windmolens.

Project in 2007 testte colruyt group voor
het eerst een heftruck op waterstof. uit
deze testen bleek het gebruik van waterstof voor logistieke doeleinden heel wat
voordelen te bieden. Het is een alternatief
voor diesel, geeft geen uitstoot van CO2 of
fijn stof, en is geluidsarm. voor zijn verdere plannen vond colruyt synergie in het
door Europese fondsen gesteunde project
‘waterstofregio vlaanderen-zuid-nederland’, dat onder meer als doel heeft om
een waterstofinfrastructuur uit te bouwen
en demonstratieprojecten op te zetten.
Eén van deze projecten is het tankstation
op het distributiecentrum Dassenveld in
Halle, dat in 2012 samen met partner
WaterstofNet werd ingehuldigd (zie foto)
en waarvan deze laatste ook eigenaar is.
Logistieke toepassingen via elektrolyse
wordt de door zonnepanelen en windmolens geproduceerde elektriciteit
omgezet in waterstof (30 nm³ of ongeveer
3 kg H2 per uur) en opgeslagen in de
gasbuffer bij een druk van 450 bar. aan de
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Waterstoftankstation

tankzuil wordt getankt bij een druk van
350 bar. De gasbuffer heeft een inhoud
van ongeveer 40 kg waterstof. Ter illustratie: personenwagens hebben met 5 kg een
bereik van 500 km, bussen kunnen met
40 kg 400 km rijden. verwacht wordt dat
heftrucks met 2 kg minstens gedurende
één shift (8 uur) operationeel kunnen zijn.
colruyt group wil de haalbaarheid nagaan
om waterstofgas te integreren in zijn

bo

tot bijvoorbeeld aardgas, komt het niet
voor in de vrije natuur. Het moet uit andere
stoffen worden gehaald. Water (H2O) is de
bekendste bron van waterstof. Dit kan via
elektrolyse (splitsen van water bij elektrische spanning) of via reforming (chemische
behandeling van fossiele brandstoffen).
Hoewel deze laatste methode goedkoper
is, heeft elektrolyse als voordeel dat
hernieuwbare energie kan worden ingezet.

ht

mogelijk bij een hele korte transportafstand of als er al leidingen aanwezig
zijn. CO2 kan eventueel ook als vloeistof
worden geleverd, maar dan moet de
installatie extra worden uitgebreid.
glastuinbouw Binnen het project werd de
vraag naar CO2 voor de regio zuidwestNederland in kaart gebracht, waarbij de
chemische industrie en de glastuinbouw
als voornaamste potentiële afnemers
werden geïdentificeerd. uit studies blijkt
dat de vraag naar CO2 in de glastuinbouw
in de toekomst enkel zal toenemen.
Tuinbouwers verkrijgen CO2 op verschillende manieren: via zuivering van de
rookgassen in de eigen aardgasketels of
wkk-installaties, via externe aanvoer per
vrachtwagen en via enkele kleine leidingnetwerken. Door toepassing van duurzame energie en energiebesparende
technieken, zal het gebruik van fossiele
brandstoffen afnemen. Hierdoor kan de
glastuinbouw zelf minder CO2 produceren. Het gevolg is dat de toegevoegde
waarde van de extra co2 groter is, naarmate het bedrijf energie-effectiever
werkt.
grondstof wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan om CO2-bronnen beter te
benutten en om nieuwe afzetmarkten te
creëren. Een aantal ontwikkelingen zit al
in een vergevorderd stadium, andere
zitten nog in de pijplijn. zo kan bijvoorbeeld CO2 samen met duurzaam geproduceerde waterstof worden aangewend om
methaan en methanol te maken. Dat kan
gemakkelijk worden opgeslagen voor
later gebruik en dus gebruikt worden als
buffer voor hernieuwbare energie. Deze
ontwikkeling is onder meer in Duitsland
sterk aan het groeien onder de naam
‘power to gas’. Plastics op basis van CO2
worden al op bescheiden schaal geproduceerd. In de moderne biotechnologie kan
CO2 als koolstofbron in fermentatieprocessen dienen, bijvoorbeeld voor de
groei van algen en bacteriën.

logistieke processen met heftrucks en
andere manipulatietoestellen als voornaamste toepassing. zowel verschillende
soorten brandstofcelsystemen als verbrandingsmotoren op waterstof worden in
de praktijk uitgetest. Naast de hiervoor
opgesomde voordelen zijn andere potentiele logistieke voordelen een korte oplaadtermijn in vergelijking met batterijen en
geen vermogensverlies bij zeer koude
temperaturen.
een groot nadeel is dat de investeringskost voorlopig erg hoog is. ook de kostprijs per geproduceerde kg waterstof is
hoog, indien die niet beschikbaar is als
restproduct van nabij gelegen chemische
industrie. aangezien het hier over een
nieuwe technologie gaat, bestaat er
bovendien nog veel onzekerheid omtrent
de levensduur.
Smart grid Binnen het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP)
worden de mogelijkheden onderzocht van
waterstof bij het optimaal afstemmen van
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Meer en meer verschijnen elektrische
laadpalen voor wagens en fietsen in het
stadsbeeld. Daarnaast duiken de eerste
aardgastankstations op in het Vlaamse
landschap. De zoektocht naar alternatieve
brandstoffen is ingezet. Een trend waarop
de landbouw niet kan achterblijven.
elektrische aandrijving al in 2009 presenteerde new Holland zijn prototype van
de met waterstof aangedreven waterstoftractor. De elektriciteitsoverschotten van
windenergie, zonnepanelen of biomassaen biogasprocessen kunnen gebruikt
worden om waterstof te produceren. Deze
waterstof kan tijdelijk worden opgeslagen.
In de tractor voedt deze waterstof een
brandstofcel die elektriciteit genereert.
Een elektromotor zorgt op zijn beurt voor
de aandrijving van de tractor.
op agritechnica in Hannover, de grootste
Europese beurs voor landbouwvoertuigen,
zet deze tendens zich verder door. verschillende fabrikanten stellen elektrische
of hybride landbouwvoertuigen voor.

voldoet de tractor aan de europese veiligheidswetgeving. De basistractor blijft
verder 100% intact.
De dual fuel-tractor is geschikt voor zowel
biogas, aardgas als diesel. Bij dual fuelmotoren wordt een mengsel van biogas
en diesel in de cilinders gespoten. Het
mengsel kan tot 70 à 80% uit gas bestaan.
De prestatie zijn vergelijkbaar met de
standaardmotor. Wil je biogas in deze
tractor gebruiken, dan is wel een opzuivering van het gas nodig. De vraag blijft of
deze zuivering tegen een lage kostprijs
mogelijk is.
Schone toekomst? Wanneer de tractor
met zowel biogas als biodiesel gevoed
wordt, is het bijgevolg mogelijk om een
tractor volledig met duurzame energie te
voeden. Momenteel is slechts één model
op gas leverbaar. Wellicht zal het in de
toekomst mogelijk zijn om andere modellen van deze technologie te voorzien.
Meer en meer leveranciers zetten in op
deze ontwikkelingen. Misschien rijden we
tegen 2030 wel allemaal op onze eigen
brandstof rond?

er

biogastractor van Valtra

enkele voorbeelden zijn een hybride
verreiker van Merlo en een elektrische
tractor van Fendt. onder meer John
Deere experimenteerde in 2007 al met
elektromotoren. De beperkte actieradius,
de levensduur van de batterijen en de
beperkte vermogensontwikkeling zijn
slechts enkele beperkingen die nog
moeten overwonnen worden om een
volledige doorbraak te garanderen.
gas in serieproductie Net zoals bij auto’s
biedt de toepassing van door gas aangedreven motoren een interessant alternatief naast elektrische aandrijving. wanneer dit gas vervangen kan worden door
op het bedrijf geproduceerd biogas is de
cirkel rond. De proefboerderij ‘De Marke’
in Hengelo experimenteerde enkele jaren
geleden al met een door gas aangedreven
tractor. een mengsel van diesel en 70%
gas wordt in de motor onder druk geïnjecteerd. Het vermogensverlies dat optreedt,
is kleiner bij dit mengsel dan wanneer
alleen diesel gebruikt wordt.
valtra is de eerste fabrikant die de biogastractor seriematig bouwt. De basis is de
gewone valtra n101, een tractor uit de
100 pk klasse. De tractor wordt na productie omgebouwd tot dual fuel-motor
zodat een mengsel van diesel en gas kan
geïnjecteerd worden. Voor de opslag van
het gas worden enkele gastanks ingebouwd (zie foto). De tanks zijn op een veilige plaats geplaatst, zo laag mogelijk aan
de rechterzijde van de tractor. zodoende
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de vraag naar energie en de productie van
hernieuwbare energie. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan het
gebruik van waterstof als buffer. Na
elektrolyse en opslag in de tank kan,
wanneer nodig, het waterstof terug
worden omgezet in elektriciteit om de
eigen pieken in de elektriciteitsvraag af te
vlakken.

Valtra is de eerste fabrikant die de biogastractor seriematig bouwt. De basis is de gewone Valtra
N101, een tractor uit de 100 pk klasse.
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groen gas
Biogas kan gebruikt worden als vervoersbrandstof of voor injectie in het aardgasnet. Momenteel wordt deze techniek in
Vlaanderen nauwelijks toegepast. Meestal
wordt er een warmtekrachtkoppeling mee
aangedreven die gelijktijdig warmte en
elektriciteit produceert.
De samenstelling van biogas is verschillend, afhankelijk van de grondstoffen die
voor het vergistingsproces worden gebruikt. De hoofdbestanddelen van biogas
zijn methaan (45-85%) en koolstofdioxide
(15-55%). andere elementen zijn waterdamp, zuurstof, stikstof en waterstofsulfide. vooraleer het biogas in een warmtekrachtinstallatie kan verbrand worden,
moet men er corrosief werkende elementen uit verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld
door ijzer toe te voegen, dat met zwavel
neerslaat tot ijzersulfide, en het te ontwateren door condensatie.
biomethaan om biogas te mogen injecteren in het aardgasnet of te kunnen gebruiken als vervoersbrandstof, is een
verdere opzuivering tot biomethaan nodig.
De graad van zuiverheid is afhankelijk van
de toepassing. onder andere het verwijderen van de CO2 uit het biogas is noodzakelijk, de grensconcentraties voor sporenelementen zijn bepaald en het te behalen
methaangehalte is vastgelegd. De belangrijkste brandstofeisen voor de valtradossier ••29
29
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cases werd wel reeds een haalbaarheidsstudie en een rentabiliteitsanalyse gemaakt. Het is te verwachten dat de eerste
praktijkinstallaties in de nabije toekomst
opgestart zullen worden.
groene brandstof? Biomethaan kan eveneens als transportbrandstof gebruikt
worden. De eenvoudigste wijze om op
biomethaan te rijden, is het te injecteren
als voedingsbron voor één van de bestaande cng (aardgas)tankstations. De
kwaliteit van de brandstof is in dat geval
te allen tijde gegarandeerd, waardoor
mogelijke discussies over garanties
vermeden kunnen worden. Wanneer het
biomethaan rechtstreeks gebruikt wordt,
is deze kwaliteitsbewaking veel lager. als
er een garantieprobleem met het desbetreffende voertuig zou zijn, bestaat de
kans dat de fabrikant van het voertuig
garantie-eisen vraagt naar de gebruikte
brandstof.
naast de gasvormige transportbrandstoffen cng (compressed natural gas) of cBg
(compressed bio gas), is biomethaan onder
hogere druk en lagere temperatuur ook in
vloeibare vorm of lng (liquified natural
gas) beschikbaar. waar cng vooral zal
gebruikt worden voor personenwagens,
biedt de hogere actieradius van lng een
oplossing voor vrachtwagens.
De mogelijkheid om biomethaan te tanken, maakt het mogelijk om zich zo goed
als klimaatneutraal te verplaatsen.
Betaalbare installaties voor het opzuiveren van biogas tot biomethaan en dit
zowel op grote als kleine schaal of een
goed ondersteuningsmechanisme zijn
cruciaal om de techniek verder te verspreiden. n
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zijn al in de mogelijkheid om groen gas te
gebruiken. gezien de kostprijs van de
opzuivering zijn deze installaties wel
beperkt tot grote vermogens.
In Vlaanderen zijn de specificaties voor
injectie door de vreg opgenomen in het
technisch reglement. ze zijn opgemaakt
in samenspraak met de sectororganisatie
synergrid. Door de kostprijs en het - tot
voor kort - ontbreken van een steunmechanisme, zijn er in vlaanderen voorlopig geen installaties die biomethaan in
het aardgasnet injecteren. In een aantal

© inge goessens

biogastractor zijn bijvoorbeeld: een CO2
gehalte tussen 1 en 5%, een methaangehalte van 95% ±2% , een zwavelgehalte
kleiner dan 1 ppm en een percentage van
inerte gassen kleiner dan 2%.
injectie Biogas van aardgaskwaliteit kan
geïnjecteerd worden op het aardgasnet en
gebruikt worden door iedereen die een
gasaansluiting heeft. In het buitenland
zijn er al verschillende voorbeelden
gekend van injectie van biomethaan in het
aardgasnet. zowel nederland en Duitsland als enkele andere Europese landen

C

heb je nog vragen?

2
1 De bedrijfswagen van de Duitse vergister Biomethan Mühlacker rijdt op ‘eigen’ groen gas. 2 Om
biogas te mogen injecteren in het aardgasnet of te kunnen gebruiken als vervoersbrandstof, is een
verdere opzuivering tot biomethaan nodig.
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Ben je naar aanleiding van bovenstaande artikels geïnteresseerd in
meer informatie over de toepassing
van CO2-captatie of alternatieve
brandstoffen voor tractoren? Begin
november start, mits goedkeuring
door het Interregsecretariaat, een
nieuw project ‘CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling,
van probleem naar kans’. Dit project
kadert in het interreg iv-programma
voor de grensregio vlaanderenNederland.
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Duitsland is het land van de bioenergiedorpen. Intussen zijn er al meer dan
130 dorpen bekroond tot bioenergiedorp of zijn ze op weg om deze titel te dragen.
In vele gevallen wordt een combinatie van technieken gebruikt om een dorp van
energie te voorzien. Oberrosphe is één van die dorpen die investeren in energie
onafhankelijkheid. – Inge Goessens, innovatieconsulent
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berrosphe, waarvan het beeld
gekenmerkt wordt door vakwerkhuizen, is gelegen in het district
Marburg-Biedenkopf. in 2012 werd het
dorp bekroond tot energiedorp. Begin
september nam Hans Bertram, bestuurder van de lokale energiecoöperatie, ons
mee doorheen alle stappen van het
traject, van idee tot realisatie.

Lokale brandstof
Begin 2006 werd het eerste idee om een
gezamenlijke verwarmingsinstallatie te
plaatsen gelanceerd door de lokale
boswachter en de dorpspastoor. Het idee
werd snel verspreid en besproken op de
gemeenteraad. na een eerste informatieavond werd een werkgroep opgericht om
het idee verder uit te werken. Die liet met
steun van de overheid een eerste haal-

De coöperatie verwarmt de
helft van de gezinnen.

baarheidsstudie uitvoeren. De studie ging
uit van alle 240 gezinnen die het dorp rijk
is. Elke inwoner, ongeacht de ligging, zou
de gelegenheid krijgen om aan te sluiten.
Het optimale traject van de leidingen en
de locatie van de verwarmingsinstallatie
werd in de studie bepaald. uit het haalbaarheidsonderzoek bleek eveneens dat
het project ook bij slechts 120 huishoudens nog winstgevend was.
in een vervolgtraject lieten 130 gezinnen
zich overtuigen om deel te nemen. argumenten als investeren in eigen lokale
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energieproductie, de eindigheid van de
fossiele brandstoffen en de opwarming
van de aarde zullen zeker een rol gespeeld hebben. Voor de meeste inwoners
levert de eigen energieproductie ook een
financiële besparing op. De warmteprijs
op dit moment bedraagt 8,3 eurocent/
kWh. Deze vergoeding is in Duitsland
lager dan de overeenkomstige kostprijs
om te verwarmen met stookolie. Een
dergelijke vergoeding zou in Vlaanderen
eerder langs de hoge kant zijn.

Klimaatbijdrage
voor het project was 4,2 miljoen euro
nodig. De overheid subsidieerde 1 miljoen
euro. Het resterende bedrag wordt door
de coöperatie gedragen. alle afnemers
zijn lid van de coöperatie. De bijdrage per
coöperant bedraagt 6000 euro. een dergedossier ••31
31
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De installatie

Aan de rand van het dorp ligt het hart van de coöperatie: de biomassacentrale. De houtsnippers uit
de omgeving worden ter plaatse gedroogd op natuurlijke wijze.

door de coöperatie overgenomen en
naal landschap lage kempen en Boedoorverkocht. Voor de gezinnen vormde
renbond worden in Bocholt de eerste
een recente installatie dus geen bezwaar
stappen gezet in het oprichten van de
voor deelname aan de coöperatie. De
coöperatie.
warmte van de houtverbrandingsinstalin het kader van het esF-project ‘enerlatie wordt via de warmtewisselaar overgiek platteland’ werkt het innovatiesteungedragen op het huishoudelijke verwarpunt samen met Boerenbond en agromingscircuit. zowel sanitair warm water
beheercentrum Eco² aan een blauwdruk
als verwarming worden vanuit de biovoor het opstarten van energiecoöperamassa-installatie verzorgd. iedere dorpsties op het platteland. n
bewoner kan de warmte op zijn
maat regelen. Door de installatie
van een caloriemeter, die het
effectieve warmteverbruik
meet, volgt een factuur volgens
verbruik.
Heb je zelf concrete ide
eën en
wens je een project op
te starten
Vlaanderen
in coöperatief verband
? Aarzel
Het principe van de energiedan niet om contact op
te
dorpen naar vlaanderen vertanemen met het Innova
tie
steun
len blijkt niet zo eenvoudig. Het
punt. Inge Goessens, tel
. 016 28 61 27 of
ontbreken van warmtenetten
inge.goessens@innova
tiesteunpunt.be.
en de ruime beschikbaarheid
van het ‘voordeligere’ aardgas
zijn daar zeker de belangrijkste oorzaken van. Toch worden
er lokale initiatieven opge-
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een houtsnipperketel van 850 kw voorziet
sinds oktober 2008 ongeveer de helft van
de 240 huishoudens in het dorp van
warmte. Bij strenge winterpieken springt
een stookolieketel bij om voldoende
warmte te garanderen. om de schommelingen in warmtevraag op te vangen, werd
bij de houtinstallatie eveneens een waterbuffer van 15.000 l voorzien.
aangezien het een duurzaamheidsproject
betrof, was het belangrijk om de zuiverheid van de rookgassen te garanderen.
Hiertoe werden verschillende rookgasfilters geïnstalleerd. De rookgassen gaan
eerst door een multicycloonfilter en
vervolgens over een elektrostatische filter
om het fijn stof verder te reduceren. Door
de doorgedreven filtering slagen ze erin
om het stofgehalte tot 20 mg/nm³ te
reduceren.
sinds 2011 werd een naburige biogasinstallatie mee geïntegreerd. een biogasleiding levert het biogas op de site van de
houtsnipperketel. Een biogasmotor zet
het biogas hier om tot elektriciteit en
warmte. Het voordeel hiervan is dat de
houtsnipperketel in de zomer kan uitgeschakeld worden.

start. Eén van die voorbeelden is het
verwarmen van de lokale scholen in
Bocholt: landbouwschool Biotechnicum,
de basis- en kleuterschool ‘De driehoek’
en het proef- en vormingscentrum voor
de landbouw (pvl) door middel van
biomassa afkomstig van lokale houtkanten. samen met de gemeente, het regio-
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water nog voldoende warm. Omdat voor
de beste leidingen gekozen werd, bedraagt het prijskaartje van het warmtenet
ongeveer 2,5 miljoen euro.
In de huizen zelf is een warmtewisselaar
geïnstalleerd met de grootte van een
curverbox. De bestaande verwarmingsinstallaties op fossiele brandstof werden

en

lijk bedrag loont op lange termijn. De
aangesloten inwoners gebruiken een
hernieuwbare grondstof uit de omgeving
en besparen daarmee op hun energiefactuur. lokaal is er meer dan voldoende
biomassa uit de omgeving beschikbaar.
in oktober 2008 werd de installatie officieel ingehuldigd. De coöperatie ‘Bioenergiedorf oberrosphe eg’ bespaart jaarlijks
300.000 l stookolie of een equivalent van
900 ton co2-uitstoot. op die manier wordt
de emissie van de bewoners met meer
dan 50% gereduceerd. om dit percentage
nog te vergroten, werden eveneens zonnepanelen geïnstalleerd met een vermogen van 77 kwp. Die staan in voor het
eigen elektriciteitsverbuik van de houtinstallatie. Daarnaast werd in 2011 een
lokale vergisting mee in het systeem
ingeschakeld.

het warmtenet
Om de warmte tot bij al de gezinnen te
brengen, werd een warmtenet van 7,2 km
aangelegd. Het warm water vertrekt bij de
verbrandingsinstallatie met een temperatuur van 80 °c. aangezien de leidingen
sterk geïsoleerd zijn, verliest het water
slechts 1 °c per kilometer. zelfs in de
verste uithoeken van Oberrosphe is het
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INTERESSE?
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