Energieverslag van het project “Lucht in de kas” bij Themato
(opgesteld door Jan Ammerlaan)

1. Inleiding
In dit verslag wordt weergegeven welke energiebesparing in de teelt van 2009 is
bereikt dankzij de toepassing van de Climate Optimizers (Priva) in de open kas
bij Themato.
Het energieverbruik kan voor deze teelt in de referentiesituatie op 38 tot 40 m3
per m2 worden gesteld.
De verwachte energiebesparing als resultaat van de toepassing van het
luchtbehandeling systeem werd voorafgaand aan de uitvoering van dit project
geschat op 20 tot 30 %.
Het verwachte verbruik in de “open” kas zou dan tussen de ca 27 en 32 m2 per
m2 moeten komen te liggen.

2. Resultaten in de open kas
In de open kas heeft de teelt van 2009 een totaal warmteverbruik laten zien van
31,40 a.e.q. per m2. Ten opzichte van het voor 2009 gehanteerde normatieve
verbruik van 38 a.e.q. per m2 betekent dat een besparing van (38.00-31.40=)
6.60 a.e.q. is 17 %.
Het elektraverbruik ten behoeve van de inzet van de Climate Optimizers is ook
gemeten. Dit verbruik kan overigens niet volledig worden toegerekend aan de
inzet van de Climate Optimizers omdat in de referentiesituatie er ook
elektriciteit wordt gebruikt ten behoeve van het (standaard) aanwezige
ventilatiesysteem. Wanneer het elektra gebruik ten behoeve van de
luchtbeweging wel volledig zou worden toegerekend aan de toepassing van het
luchtbehandelingsysteem komt dat overeen met een totaal verbruik voor de
gehele teelt van 0.80 a.e.q. per m2.
Ook is vastgesteld dat de warmtelevering voor ca 30% via de Climate
Optimizers en voor 70 % via de buisrailverwarming heeft plaatsgevonden.
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Opmerking:
Omdat de warmtemeters in de open kas nog niet geïnstalleerd en/of aangesloten
waren, is indertijd (februari 2009) een schatting gemaakt voor het
energieverbruik in die eerste periode. Voor de periode 1 december 2008 tot 16
februari 2009 (11 weken) is het verbruik toen geschat op 9,2 m3 per m2.
Conclusie
Ondanks de latere oplevering van het luchtbehandelingsysteem en het niet
volledig kunnen benutten van de buitenluchtaanzuiging is er in 2009 al een
structurele verlaging van het energieverbruik ten opzichte van het
referentieverbruik bereikt.

3. Resultaten op bedrijf- en clusterniveau
Omdat het bedrijf van Themato bestaat uit een open kasdeel van 40.000 m2 en
een gesloten kasdeel van 14.000 m2, én er (sinds 2006) warmte wordt geleverd
aan een buurbedrijf van 23.000 m2 met perk- en potplanten, is het ook van
belang om vast te kunnen stellen of dankzij de toepassing van het
luchtbehandelingsysteem in de open kas er op bedrijfs- en clusterniveau sprake
is van een additionele energiebesparing.
Deze additionele energiebesparing is te verklaren door het langduriger kunnen
benutten van water met een lagere temperatuur in de open kas. Dit heeft tot
gevolg dat de C.O.P. van de warmtepompen kan toenemen. Hetgeen in de loop
van 2009 ook al is geconstateerd.

Vergelijking met normatieve en werkelijke verbruiken in 2009
De energiebesparing op clusterniveau kan worden bepaald door de gemeten en
geschatte energieverbruiken van 2009 aan te vullen met die van collegabedrijven in dat jaar
Het gasverbruik voor een volledig vergelijkbare pruimtomatenteelt in 2009 lag
op 38 m3 per m2.
Voor de aardbeienteelt (in de gesloten kas van 14.000 m2) wordt het verbruik in
2009 op 18 m3/m2 geschat.
Aan het buurbedrijf is in 2009 totaal 213.000 m3 geleverd.
Het totale verbruik op clusterniveau zou in 2009 aldus op: 1.520.000 + 252.000
+ 213.000: 1.985.000 m3 liggen.
Het werkelijke verbruik (inclusief saldo van in- en verkoop elektra) lag in 2009
op 1.165.000.
Dat wil zeggen dat de totale energiebesparing op clusterniveau in 2009 is
gestegen naar (1.985.000-1.165.000) =820.000 m3 is 41% .
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4. Rentabiliteitsbepaling op basis van de resultaten van 2009
Wanneer uitsluitend wordt uitgegaan van de bereikte energiebesparing (in de
“open” kas) dankzij de toepassing van het luchtbehandelingsysteem kan de
rentabiliteit van die investering als volgt worden benaderd.
Uitgaande van de in 2009 bereikte (netto) besparing van minimaal 6 m3/per m2
in de open kas betekent dit bij een integrale gasprijs van 20 ct per m3 een
besparing van € 1,20 per m2 per jaar.
De investeringsruimte welke daarmee ontstaat is uitgaande van (normale)
afschrijvings-, onderhouds- en rentekosten maximaal € 12,00 per m2.
Er is daarbij ook rekening gehouden met de (geringe) extra elektriciteitskosten
t.b.v. de luchtbehandelingskasten ten opzichte van de situatie met een standaard
ventilatiesysteem.

5. Het vervolg in 2010
Gelet op de in 2009 bereikte resultaten en de verwachtingen van het (positieve )
effect van het toepassen van een extra (vast) energiescherm in de winterperiode
plus het optimaal kunnen benutten van een goed functionerend kleppensysteem,
wordt door Themato uitgegaan van de haalbaarheid van een (netto)
energieverbruik van 27 m3 per m2 in de open kas.
Dat wil zeggen dat de energiebesparing (in de “open” kas) vergroot zou kunnen
worden naar ca. 11 m3/m2. Rekening houdend met de kosten van een extra
(tijdelijk) foliescherm in de winterperiode wordt de investeringsruimte voor het
luchtbehandelingsysteem daarmee ca. € 20,- per m2. Er van uitgaande dat het
systeem technisch gezien voldoende lang kan blijven functioneren.
Naast de energiebesparing zullen de overige voordelen in de praktijk nog
aangetoond moeten worden. De te denken valt aan hogere producties met een
betere productkwaliteit en lagere kosten aan gewasverzorging inclusief die voor
gewasbescherming.
De “nadelen” van een dergelijk systeem zijn vooral gelegen in de noodzaak om
te kunnen omgaan met een dergelijk systeem. Dat wil zeggen de noodzakelijke
inspanningen in het verwerven van de kennis en het nemen van risico’s bij de
implementatie van een dergelijk systeem op het eigen bedrijf.
Omdat er aanwijzingen zijn dat het systeem (hopelijk zonder extra
investeringskosten) verder aangepast en verbeterd zou kunnen worden, en
daarmee het energieverbruik verder teruggebracht, is het verantwoord is om
daar als sector en bedrijf in te blijven “investeren”. Zeker wanneer verwacht
wordt dat op langere termijn de gasprijs structureel hoger zal komen te liggen.
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