Adviesdient klimaatregeling

ENERGIE BESPAREN MET EEN
KLEINE MOEITE
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We geven u graag enkele tips mee om de energiekost de
nakende winter te beperken.
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Bert Schamp, onderzoeker energie adviesdienst klimaatregeling, foto's PCS

BS

Niet alleen de planten maar ook de serres kunnen we best in gereedheid brengen om de winter in te gaan.
Het besparen van energie kan reeds met een aantal kleine ingrepen zonder in te boeten aan kwaliteit en
productie of over te gaan op grote investeringen.

s Zorg voor voldoende recirculatie van opgaande warme lucht
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• Reinig het kasdek ieder of om de twee jaar. Krijtresten,
algengroei, aanslag van gewasbeschermingsmiddelen,… kunnen de lichttransmissie doorheen het kasdek
snel en aanzienlijk verminderen. Een verhoogde lichtinstraling zorgt er voor dat de serre sneller opwarmt en
kan hierdoor de teeltperiode verkorten.
• Controleer of alle bedekkingsmaterialen (glas of panelen) en afdichtingsrubbers nog op hun plaats zitten.
Vervang beschadigde delen.
• De winterperiode is het ideale moment om een thermografische opname van de serre te maken. Warmtelekkages en koudebruggen kunnen eenvoudig worden opgespoord en veelal goedkoop en snel verholpen worden.
• Breng aan de onderzijde van de serre extra isolatie aan
naargelang de toegepaste stooktemperatuur. Voor bedrijven met hoge stooktemperaturen is deze maatregel
zeker aan te bevelen. De terugverdientijd dient echter
voor ieder bedrijf afzonderlijk berekend te worden. Zo is
de kosten-batenanalyse van deze maatregel voor serres
die enkel vorstvrij worden gehouden minder interessant.
Isoleer ook verwarmingsbuizen bij de aansluitingen en
transport van de ketel naar de afdeling. Veel energie
gaat reeds verloren nog voor de verwarmingsbuis de
afdeling binnen komt.
• Controleer de nauwkeurigheid van temperatuurmetingen en andere sensoren of regelapparatuur. Foutieve
metingen of sturingen kunnen het energieverbruik aanzienlijk verhogen of de teeltperiode verlengen. Bekijk
tevens de positionering van de meetapparatuur. Hou er
rekening mee dat de verwarminsinstallatie blijft draaien
tot wanneer de ingestelde temperatuur aan de voeler
gemeten wordt. Hangt de meetbox te hoog, dan kan de

s Herstel beschadiging in geplaatste isolatie of schermen
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s Niet geïsoleerde aansluitingen of transportleidingen kunnen grote
energieverliezen veroorzaken
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s Met behulp van een mobiele meetset van sensoren kan de bedrijfseigen
klimaatdata gecontroleerd worden.

Literatuur: Grust, T. (2011). DEHA P&H Verkaufsanlagen und
technik 2011, Holzkirchen.
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temperatuur in het gewas reeds te hoog zijn en werd er
een hele tijd onnodig gestookt.
Zorg voor een homogeen klimaat in de serre. Een simulatie van luchtstromen of temperatuurverdeling geeft
een duidelijk beeld van het binnenklimaat en de werking
van de verwarmingsinstallatie. Een uniform klimaat
zorgt voor minder lokale vochtproblemen, een lagere
energiekost en een efficiënter verbruik. De teelt verloopt
tevens veel gelijkmatiger.
Controleer alle assimilatiebelichting. Is de intensiteit
overal gelijkmatig verdeeld? Kan de belichting in een
aantal afdelingen niet verminderen? Reflectoren worden
tijdens de teeltperiode sterk vervuild. Een reiniging of
vervanging door efficiëntere reflectoren of belichting is
misschien aan te raden.
Gebruik ventilatoren om de warme lucht die naar het
kasdek stijgt terug naar de planten te sturen. Deze
ventilatie kan ook bijdragen tot een homogener klimaat
en een vermindering van vochtproblemen. Bij gesloten
energiescherm ontstaat vaak zonder ventilatie een groot
energieverschil. Hierdoor kan de temperatuur bovenaan
onder het scherm vrij hoog zijn en daar waar de warmte
nodig is, bij het gewas, te laag. Ventilatoren maken
deze warmte onder het scherm bruikbaar en kunnen
’s nachts voor een besparing tot 50% in verwarming
zorgen.
Bekijk of de scherminstallatie geen gebreken vertoont.
Scheuren of slijtages kunnen de energiebesparing van
een scherm drastisch verminderen. Het vervangen van
dergelijke doeken door een efficiënter scherm kan het
energieverbruik fors terugdringen. Controleer ook zeker
de goede afdichting of aansluiting van het schermdoek
met de zijkant van de serre. Bedrijven die tevens belichten onder een dicht schermdoek kunnen last hebben
van sterke horizontale temperatuurverschillen. Het
aanbrengen van nokschermen kan hier eventueel een
oplossing zijn.
Pas de instellingen op de klimaatcomputer aan. Er kan
heel wat energie bespaard worden door de stooktemperatuur ’s nachts te verlagen, de ventilatietemperatuur
in de voornacht al te laten oplopen, de schermen in de
ochtend langer te sluiten, temperatuurintegratie toe te
passen,…
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ENERGIE & VORSTPREVENTIE
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EXTRA

Heb je vragen over bovenstaande tips, wens je een thermografische opname van je serre of wil je een mobiele
meetset van sensoren gebruiken; aarzel dan niet om de Adviesdienst te contacteren. Wij helpen u graag verder bij alle
problemen en vragen rond klimaatregeling op uw bedrijf!
Contactpersoon: Bert Schamp, tel.: 09/353.94.94, e-mail:
bert.schamp@pcsierteelt.be.

Met de steun van het Interreg IVb North Sea Region project Greengrowing, een samenwerking met partners uit
Denemarken, Nederland, België, Duitsland, Noorwegen
en Zweden om het energieverbruik in de glastuinbouw te
reduceren.
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Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het
agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie, de Provincie Oost-Vlaanderen, de
Provinciale Landbouwkamer, Boerenbond, AVBS, dé
sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde en KBC Bank
& Verzekering.
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