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Heel ingewikkeld lijkt het niet te
zijn. Gewoon heel veel kleine, decentrale energievreters vervangen
door één centrale, goed ontworpen
faciliteit. Dat kan behoorlijk lucratief zijn, zo weten ze inmiddels bij
PSG, want het nieuwe vrieseiland
Radix Polaris levert jaarlijks zo’n
twee ton aan energiebesparing op.
Tijs Breukink kwam de nieuwe
koelruimte op 5 november ofﬁcieel
openen.
Vriezers zijn nodig bij plantwetenschappen, omdat onderzoekers
voortdurend werken met DNA,
plasmides, eiwitten en andere stoffen, die op -80 graden Celsius gehouden moeten worden. Tot voor
kort had de afdeling daarvoor honderd verschillende vriezers, verspreid door het gebouw. De vriezers produceerden warmte als bijproduct, waardoor ze nóg harder
moesten werken om het materiaal
koud te houden. Dat vrat energie.
Vandaar het idee van een vrieseiland, een serie vriezers in een
aparte koelcel, waarbij de warmte
die de vriezers produceren direct
worden afgevoerd en hergebruikt
voor de verwarming van kantoorruimte. Dat moesten de initiatief-

nemers, Arjo Meijering en Sjaak
van Brugge, helemaal zelf uitdokteren, want er bestond nog geen
voorbeeld bij onderzoeksinstellingen. Samen met het Van den Berg
Koeltechniek hebben ze Radix Polaris ontworpen. ‘Dit is innovatie
die op de werkvloer is ontstaan’,
stelde Tijs Breukink. ‘Het gaat om
het slim combineren van bestaande toepassingen.’
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Het vrieseiland vervangt 34 oude

vriezers, waarmee al twee ton per
jaar wordt bespaard op de energiekosten. Bovendien verhoogt Polaris de bedrijfszekerheid. In het verleden viel er nog wel eens een vrieskist uit. Zo’n storing moest dan
binnen 4 uur worden opgemerkt en
verholpen, anders kon het plantmateriaal worden weggegooid. Het
vrieseiland is veel beter geïsoleerd
en komt pas na vijf dagen boven de
kritieke temperatuur. Bovendien
bevat het sensoren die een storing
onmiddellijk doorgeven.

PSG heeft de smaak nu te pakken en wil nog enkele kleinere versies van Polaris bouwen om de resterende vriezers te vervangen. Ton
van Scheppingen, directeur Bedrijfsvoering bij PSG, heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied
van energiebesparing. Hij wil dat
het gas- en elektriciteitsverbruik
bij de kenniseenheid in 2018 is gehalveerd. Dan zijn er nog meer
duurzame innovaties nodig, ook in
de kassen achter Radix. $6
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Het vaak urenlange transport van
de boerderij naar de slager is geen
feest voor varkens. Marien Gerritzen van Livestock Research controleerde het welzijn van varkens tijdens hun transport in Duitsland,
van de Deense grens naar Berlijn.
Een rit van 550 kilometer en zo’n
acht uur, waarin de onderzoeker
de lichaamstemperatuur, de hart-

slag, bloedwaarden en gedrag van
de varkens in de peiling hield. De
helft van de varkens was behuisd
volgens de EU-norm: twee varkens
op een vierkante meter. De andere
helft zat minder krap, met iets
meer dan anderhalf varken per
vierkante meter.
Gerritzen constateerde dat de
varkens met meer ruimte eerder
gingen liggen in de vrachtwagen.
‘In de eerste uren van het transport
staan de varkens, ze vinden het
spannend. Bij een lage belading
gaan ze na 3 uur liggen, bij een ho-

ge belading pas na 4 uur, als de
vrachtwagen stilstaat tijdens de
pauze. Ik denk dat ze bij hoge belading wel willen liggen, maar dat
het niet gaat, omdat het te vol is.
Dat is een teken van verminderd
welzijn.’
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Maar een belangrijker welzijnsissue vond Gerritzen bij beide
groepen varkens, tijdens de pauze
na 4 uur rijden. Dan gaat de chauffeur lunchen en staan de varkens
op de parkeerplaats, zonder me-

chanische ventilatie. ‘Dan gaat de
temperatuur in de wagen en de
hartslag van de varkens snel omhoog.’ Daarom denkt Gerritzen dat
er klimaatbeheersingssystemen
moeten komen voor de varkenswagens. ‘Transportbedrijven kunnen
kiezen voor zo’n klimaatsysteem
als ze zich als welzijnsvriendelijke
transporteurs willen afﬁcheren.’
Gerritzen deed zijn onderzoek voor
het ministerie van Economische
Zaken en publiceerde het deze
maand in het wetenschappelijke
tijdschrift Animal. $6
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