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Focus op productie en besparing
van energie op landbouwbedrijven

Foto: Patr ick Dieleman
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Bedrijfsleiders moeten altijd aandacht
hebben voor mogelijkheden om kosten
te besparen. Toch is slechts bij een negatieve conjunctuur iedereen er effectief
mee bezig. Omdat de energieprijzen nog
volatieler zijn dan de conjunctuur zelf
loont het zeker de moeite om alert te
zijn voor mogelijkheden om te besparen
op energiekosten. Heel wat landbouwers
lossen dat op door zelf energie te produceren. Het installeren van zonnepanelen
is de meest toegepaste oplossing. Er zijn
ook boeren die zich niet lieten afschrikken door de hoge investeringen en ingewikkelde techniek en met een co-vergistingsinstallatie startten. Voor windmolens
worden nog de randvoorwaarden van de
reglementering onderzocht.
Je kan de energiekosten ook verlagen
door minder energie te verbruiken. Dat
is de boodschap die de mensen van de
energiecel van het Innovatiesteunpunt
voor land- en tuinbouw van de Boerenbond meegeven op bedrijven waar zij een
energiescan uitvoeren. Zij bekijken met
de bedrijfsleider mogelijkheden om zuiniger te ventileren of warmte te recupereren. Ze overlopen ook de energiefactuur
en bespreken de voorwaarden om prijzen
te vergelijken of van energieleverancier te
veranderen. Energie is duidelijk een hot
item. Meer dan reden genoeg om er wat
energie aan te besteden!
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Kleine en middelgrote windturbines
op landbouwbedrijven
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Het project Windmakers voert een studie uit naar de

inplanting van kleine en middelgrote windturbines op

Bo

landbouwbedrijven. Maar zo’n turbine plaats je niet

zomaar, je moet rekening houden met heel wat regels
– Tine Deheegher, Innovatiesteunpunt & Kelly
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Mermuys, povlt (Proclam vzw) –

financieren het project, terwijl de uitvoering ligt bij het partnerschap van Innovatiesteunpunt, povlt (Proclam vzw), 3e en
Power-Link. Het project is intussen halfweg, tijd om een tussentijdse stand van
zaken op te maken. We doen dit aan de
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Het project ‘Windmakers’, dat loopt van
juli 2009 tot juni 2011, bestudeert over de
implementatie van kleine en middelgrote
windturbines op landbouwbedrijven. De
Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
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Omzendbrief

Kleine en middelgrote windturbines stonden tot nu toe in de schaduw van hun
grotere broers, namelijk de grote windturbines van ongeveer 2 MW waarvan we
de technologie al een hele tijd volwassen
kunnen noemen. Kleine en middelgrote
windturbines zijn nu volop in ontwikkeling en er zijn nog maar weinig types
marktklaar. Daarnaast kreeg een specifiek
beleid hier rond vorm in de omzendbrief
‘Beoordelingskader voor de inplanting
van kleine en middelgrote windturbines’.
Deze omzendbrief begrenst duidelijk de
verschillende types windturbines: kleine,
middelgrote en grote windturbines.

De wind die door een gebouw of boom
van een bepaalde hoogte (H)
wordt tegengehouden

2H

02979307m

en voorschriften.

hand van het reeds doorgelopen begeleidingstraject.

H

2H

20 H

Figuur 1 Obstructie van wind door een gebouw of boom van een bepaalde hoogte
(Bron: US Department of Energy)

Tabel 1 Landbouwbedrijven voor dieptestudie windenergie - Project Windmakers
Provincie

Gemeente

Wind max (m/s)

Sector

West-Vlaanderen

Blankenberge

7,25

Varkens

52.038

Antwerpen

Wuustwezel

5,75

Melkvee

34.400

Gemiddeld verbruik (kWh)

Oost-Vlaanderen

Lochristi

5,75

Varkens

476.820

Vlaams-Brabant

Brussegem

5,25

Witloof

400.000

Tabel 2 Uitsluitingcriteria voor inplanting windturbine - project Windmakers
Uitsluitingcriteria

Norm

Afstand tot bewoning (m)
Afstand tot secundaire wegen (m)

1 x wiek

Afstand tot spoorwegen (m)

Totale hoogte
(spoorwegen)

Afstand tot perceelsgrenzen (m)

1 x wiek
(eigendomsrecht)

Middelgroot

120,0

250,0

7,5

17,5

3,5 x rotor

22,5

77,5

7,5

17,5

52,5

122,5

1,5 x rotor (+ advies Elia)

22,5

52,5

Air Liquide: 150 m

22,5

90,0

bo

Afstand tot hoogspanning (m)

Klein

nd

(eigendomsrecht)

Afstand tot gasleiding (m)

en

Fina: 1,5 x ashoogte

ders windturbines, motivatie landbouwer, provincie, vogel- en landschapsatlas,
windsnelheid, type bedrijf, ligging van
obstakels). Dit leidde tot de selectie van
volgende 4 kandidaten (tabel 1).
Op deze locaties werd, samen met
studiebureau 3e, gezocht naar de beste
inplantingplaats voor een kleine en middelgrote windturbine (afgestemd op het
verbruik van de landbouwer). Hiervoor
werden uitsluitingcriteria gecombineerd
met de invloed van de obstakels. Bij het
gebruik van deze uitsluitingcriteria definieerden we een kleine turbine met een
ashoogte van 15 m en rotor van 15 m en
een middelgrote turbine met een ashoogte
van 60 m en rotor van 35 m. Dit betekent
dat elke kleinere turbine hier ook kan
ingeplant worden. In tabel 2 vind je een
overzicht van de gehanteerde uitsluitingscriteria.
Deze criteria werden toegepast op de
4 locaties, wat leidde tot een mogelijke
zone voor inplanting (zie figuur 2). Op

er

in de nabijheid van bedrijfsgebouwen,
consistent met de hoogte ervan. In de
studie hebben we daarom gekozen om de
windturbines ver genoeg van de gebouwen in te planten omdat zo ook het risico
op incidenten (mastbreuk, ijsval) vermindert, maar vooral omdat dit tot een maximale productie kan leiden.
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Dieptestudie op 4
landbouwbedrijven

Vorig najaar werden uit 36 kandidaturen 4 landbouwbedrijven geselecteerd.
Dit gebeurde volgens objectieve criteria
(ligging volgens provinciale beleidska-

Foto: Windmaker s
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Kleine windturbines hebben een
ashoogte van maximaal 15 m. Een middelgrote windturbine (mwt) heeft een
ashoogte die groter is dan 15 m en een
vermogen van maximaal 300 kW. Grote
windturbines hebben een vermogen van
meer dan 300 kW. Daarnaast staat in de
omzendbrief dat de middelgrote turbines moeten voldoen aan de voorwaarden
van grote windturbines (inzake geluid,
slagschaduw, natuur, veiligheid, …). Dit
moet aangetoond worden in een beknopte
lokalisatienota. In tegenstelling tot grote
windturbines mogen middelgrote windturbines wel solitair in het landschap ingeplant worden. De mwt moet echter in de
nabijheid van de bedrijfsgebouwen staan
en de hoogte van de mwt moet consistent
zijn met de hoogte van de bestaande elementen.
Op kleinere hoogte (zoals bij kleine en
mwt’s) heeft de aanwezigheid van obstakels (gebouwen, bomen, …) een invloed.
Deze obstakels veroorzaken namelijk turbulentie, wat leidt tot productieverliezen
en voortijdige slijtage van de turbines.
Om dit te voorkomen, moeten de turbines worden ingeplant op een afstand van
minstens 10 keer de hoogte van de aanwezige obstakels, ideaal is zelfs 20 keer (als
de obstakels in de heersende windrichting
staan). Als aan deze voorwaarde onmogelijk kan worden voldaan, dan moet men
de turbines plaatsen op een hoogte van
ten minste het dubbele van de obstakels of
minstens 10 m hoger (zie figuur 1).
Dit druist in tegen de aanbevelingen
van de omzendbrief, namelijk inplanting

Figuur 2 Locatie Blankenberge met aangeduide uitsluitingcriteria die leiden tot een
mogelijke zone van inplanting (oranje)

Kleine windturbines
Afstand tot de gasleidingen
Aanvaarde afstand tot hoogspanningslijnen
Getolereerde afstand tot hoogspanningslijnen (onder voorbehoud)
Afstand tot spoorwegen
Afstand tot de perceelsgrens
Afstand tot wegen
Afstand tot woningen
Eigendomsgrens
Zone voor inplanting
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Tabel 3 Opbrengstgegevens verschillende turbines op de 4 locaties - project Windmakers
Ashoogte (m)

Nominaal
Blankenberge
Vermogen (kW)

Wuustwezel

Lochristi

Brussegem

en

Turbinetype

sche gegevens en vermogenscurve van de
windturbines. De resultaten hiervan op de
4 locaties vind je in tabel 3.
Uit de resultaten blijkt dat de site in
Blankenberge het meest gunstig is voor de
mwt’s, gevolgd door de site in Wuustwezel. In Blankenberge en Wuustwezel presteren de kleine windturbines gelijkaardig.
Dit is te wijten aan de hogere concentratie
van obstakels op de site in Blankenberge.
De zwakste resultaten vinden we op de
site in Lochristi. Dit heeft te maken met
een hogere omgevingsruwheid door de
nabijheid van de industriezone van Gent.
Op de site in Brussegem zijn de productieverliezen te wijten aan obstakels het
hoogst. Deze worden gecompenseerd door
de gunstige topografie van de site.

nd

bines zichtbaar zouden zijn, maakte men
panoramische foto’s. Volgende bestaande
turbines werden met Photoshop gevisualiseerd: Proven 35 (ashoogte 15 m, rotor
9,6 m) als kleine windturbine en Enercon
e-33(ashoogte 50 m, rotor 33,4 m) als middelgrote windturbine (heeft een nominaal
vermogen van 300 kW en is dus de maximale mwt) (zie foto op pagina 36). Op
elke inplantingsplaats werd met het softwareprogramma Windpro een opbrengstberekening gemaakt van de 6 geselecteerde windturbines voor de studie (klein:
Ampair 6000, Gaia Wind 133, Proven 35;
middelgroot: Enercon e-33, Vergnet gev
mp, Enercon e-20). Hierbij hield men
rekening met de hoogtelijnen, ruwheid
van de omgeving, obstakels, metrologi-

bo

het terrein werd bovendien, in een straal
van 500 m rond de site, de hoogte van
de obstakels opgemeten. Zo werden dan
de inplantingszones gedefinieerd die op
een afstand van 10 keer de hoogte van
de obstakels lag. Dit gaf als resultaat de
beste inplantingplaats voor de turbine (zie
figuur 3).
In Brussegem werd geen locatie gevonden voor een middelgrote turbine. Door
de potentiële locatie lopen namelijk hogedruktransportleidingen, een H2-leiding
en nog 2 hoogspanningskabels waartoe
verplichte afstanden (uitsluitingscriteria)
gerespecteerd moeten worden.
Op de weerhouden inplantingsplaatsen werden de windturbines gevisualiseerd. Vanop de wegen van waar de tur-

Windsnelheid1 Energieopbrengst² Windsnelheid1 Energieopbrengst² Windsnelheid1 Energieopbrengst² Windsnelheid1
(m/sec)
(kWh/jaar)
(m/sec)
(kWh/jaar)
(m/sec)
(kWh/jaar)
(m/sec)
Kleine windturbine

Energieopbrengst²
(kWh/jaar)

15,0

6,00

4,3

5.970

4,4

6.007

3,8

4.193

3,9

4.647

15,0

11 (15)

4,3

21.973

4,4

22.136

3,8

15.752

3,9

16.988

Proven 35

15,0

12,68

4,3

18.289

4,4

18.537

3,8

13.077

3,9

14.164

Middelgrote windturbine
50,0

300,00

6,1

750.900

5,9

668.000

5,3

522.700

3,9

Vergnet GEV MP 55,0

275,00

6,3

601.500

6,0

523.100

5,4

402.800

3,9

Enercon E20

100,00

5,8

213.600

5,6

196.100

5,0

148.800

3,9

39,5

Foto: Windmaker s
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1 Gemiddelde windsnelheid op ashoogte
2 Netto energieopbrengst

Bo

Enercon E33

er

Ampair 6000
Gaia Wind 133

Figuur 3 Door met de hoogte van de obstakels rekening te houden, kan de beste
inplantingsplaats voor een turbine (buiten deze invloedssfeer) gezocht worden.
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Aan deze opbrengstgegevens koppelde
men een financiële analyse die momenteel in zijn finale fase zit. Het volledig
rapport van deze studie wordt binnenkort bekendgemaakt op www.enerpedia.
be (energie produceren, windturbines) en
op www.innovatiesteunpunt.be. Wie een
abonnement neemt op de nieuwsbrief,
krijgt een mail wanneer de studie online
zal staan. Abonneren kan op beide websites. r

Kleine windturbines
Zone voor inplanting
Afstand van 10 maal de
hoogte van de obstakels
Afstand van 9 maal de
hoogte van de obstakels
Afstand van 8 maal de
hoogte van de obstakels
Voorgestelde inplanting

Elektriciteit opwekken
met je verwarmingsketel
Een verwarmingsinstallatie die naast warmte ook elektechniek – warmtekrachtkoppeling of kortweg wkk
genoemd – wordt in de industrie en glastuinbouw al
verschillende jaren met succes toegepast.

– Inge Goessens,

Nieuwe kansen voor de landbouw

en

Foto: Inge Goessens

Innovatiesteunpunt –
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triciteit produceert? Het lijkt futuristisch, maar deze

Intussen zijn er betaalbare installaties op
de markt met een vermogen kleiner dan
50 kW (micro-wkk). De volgende stap is
dat de verwarmingsketel waarmee je je
huis verwarmt, naast warmte ook elektriciteit opwekt. De fabrikanten van verwarmingsketels zijn volop bezig met de ontwikkeling van installaties die per uur 1 tot
2 kW stroom opwekken.
Warmtekrachtkoppeling produceert
met 1 installatie tegelijkertijd warmte en
elektriciteit. Door de recuperatie van de
warmte, die met een gewone elektriciteitscentrale verloren gaat, ligt het rendement
van een dergelijke installatie gemiddeld
16% hoger. In de tuinbouw ligt het rendement zelfs ongeveer 30% hoger dan wanneer elektriciteit en warmte afzonderlijk
worden opgewekt. Het totale besparingspotentieel voor fossiele brandstoffen is bijgevolg zeer groot.
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Voor de landbouwsector duiken met de
komst van de micro-wkk nieuwe kansen
op. In het verleden installeerde men al
enkele warmtekrachtkoppelingen met
een lager vermogen voor de verwarming
van ziekenhuizen en hotels, maar in de
land- en tuinbouw werden deze tot voor
kort nog niet gebruikt. De eerste installaties draaien intussen op volle toeren. We
gingen een kijkje nemen bij Dominiek De
Four in Dentergem, de trotse eigenaar van
2 micro-wkk’s. Hiervan werkt er een op
stookolie, de andere op propaangas.
Het varkensbedrijf van Dominiek en
Leen springt meteen in het oog door de
aanwezigheid van serres op het bedrijf.
Naast een gesloten varkensbedrijf met
zo’n 140 zeugen, waar Leen het grootste
deel van haar tijd aan besteedt, baat Dominiek de aardbeitak van het bedrijf uit.
Omdat de uitbreiding van hun bedrijf een
sterk gestegen energiefactuur als gevolg
had, was Dominiek al een tijdje op zoek
naar mogelijkheden om de elektriciteits-

Nieuwe quota voor warmtekrachtcertificaten

C

Investeringen in warmtekrachtinstallaties worden ondersteund
met warmtekrachtcertificaten. Overeenkomstig met hun leveringen
moeten elektriciteitsleveranciers jaarlijks een bepaald aantal warmtekrachtcertificaten (quota) voorleggen. Dat aandeel stijgt met de
jaren. Op die manier wil Vlaanderen het aandeel wkk geleidelijk
laten toenemen.
De waarde van een certificaat wordt bepaald door de certificatenmarkt. Bij een tekort aan certificaten leunt de marktwaarde dicht
aan bij de boeteprijs van 45 euro. Dat is de prijs die een elektriciteitsleverancier moet betalen per ontbrekend certificaat. De gegarandeerde minimumwaarde bedraagt 27 euro en dit gedurende de
eerste 10 productiejaren.

Bij de laatste inleveringrondes was er een aanzienlijk overschot
aan wkk-certificaten. Hierdoor dreigde de waarde van de certificaten te kelderen, wat investeerders en exploitanten in de problemen
zou brengen. De Vlaamse regering besliste op 18 juni principieel
de wkk-quota te verhogen en voor een langere termijn vast te leggen, met een geleidelijke toename: 6% in 2011; 6,5% in 2012; 7%
in 2013; 7,9% in 2014; 8,5% in 2015; 9,2% in 2016; 9,8% in 2017 en
10,5% voor 2018, 2019 en 2020.
De besluitswijziging die op 18 juni 2010 principieel werd
goedgekeurd door de Vlaamse regering moet nu de adviesprocedure volgen. De definitieve goedkeuring wordt in dit najaar
verwacht. – Marc Moons, Innovatiesteunpunt –
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Voor- en nadelen

Beide installaties hebben een elektrisch
vermogen van ongeveer 5,5 kW elektrisch en om en bij de 12 kW thermisch
vermogen. Sinds dit voorjaar heeft elk
van de installaties afzonderlijk ongeveer
15.000 kWh elektriciteit en 32.000 kWh
thermische energie geproduceerd. Dominiek hoopt dat deze elektriciteitsproductie op jaarbasis kan oplopen tot 35.000
à 40.000 kWh elektriciteit per toestel.
Indien hij een installatie een volledig jaar
laat draaien (8760 uren) met een elektrisch vermogen van 5,5 kW, dan levert
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Begin dit jaar besliste hij 2 installaties
van het type Senertec Dachs aan te kopen.
Een eerste installatie op gas werd begin
dit jaar geïnstalleerd. Ongeveer 2 maanden later kwam een tweede motor gevoed
met stookolie. De keuze voor 2 verschillende soorten brandstof laat hem toe zijn
installaties in te zetten in functie van de
prijsvorming van beide brandstoffen. Het
bedrijf van Dominiek ligt langs een van de
grote wegen in Dentergem, toch is aardgas in deze straat (nog) niet voorhanden.
Door de plaatsing van een propaangastank
kan hij toch gebruik maken van een gasmotor. Jammer genoeg valt de aankoop
van propaangas duurder uit dan aardgas.
De gasinstallatie heeft als voordeel dat
Dominiek een rookgascondensor kan
plaatsen. Deze kan de warmte uit de
rookgassen – aanwezig in de vorm van
waterdamp – recupereren. Deze installatie
behaalt een verwarmingsrendement dat
ongeveer 10% hoger ligt dan wanneer de
warmte uit de rookgassen niet kan benut
worden. Dominiek hoopte een bijkomend
voordeel te genereren door het toedienen
van extra CO2 uit deze rookgassen aan
zijn aardbeien. Na onderzoek van de gassen bleek het etheengehalte echter te hoog
te liggen. Door een soort rookgaswasser
in elkaar te knutselen, hoopt hij hier in de
winterperiode verandering in te kunnen
brengen.
Hoe beslisten Dominiek en Leen welk
vermogen dat ze op hun bedrijf zouden
installeren? In tegenstelling tot een verwarmingsketel wordt een warmtekracht-

deze maximaal 48.180 kWh elektriciteit
op. Aangezien zijn elektriciteitsverbruik
rond de 100.000 kWh per jaar schommelt, zal zijn energiefactuur dan sterk
afnemen. Per kWh levert dit hem een
besparing op van ongeveer 14 eurocent.
Het nadeel van een dergelijke installatie
is natuurlijk dat je ze moet blijven voeden met een brandstof en dat kost uiteraard geld. Per jaar hoopt Dominiek voor
de voeding van de stookoliemotor ongeveer evenveel stookolie te verbruiken als
de 15.000 l die hij tot voor kort gebruikte
voor de verwarming van zijn varkensstallen. Naast de besparing op zijn energiefactuur levert een warmtekrachtinstallatie
eveneens inkomsten uit warmtekrachtcertificaten. Op basis van de primaire
energiebesparing worden certificaten
toegekend met een huidige marktwaarde
van om en bij de 35 euro per 1000 kWh
primaire energiebesparing. Bovendien
ontvangt een wkk-installatie – door zijn
milieuvriendelijk karakter – 30% ondersteuning van het vlif. Volgens Dominiek
verdient zo’n installatie zich, ondanks
de kostprijs van 25.000 tot 30.000 euro,
terug in 5 à 6 jaar. De energiebesparing en
de vermelde ondersteuningsmaatregelen
zijn daar niet vreemd aan.
De installatie vergt geen extra onderhoud of arbeid ten opzichte van een gewone verwarmingsinstallatie. Na 3500 uren
is er een oliewissel voorzien, maar bij
Dominiek is dit periodiek onderhoud de
eerste jaren inbegrepen in een onderhoudscontract. Sinds het plaatsen van de
installaties heeft hij geen extra tijd moeten
investeren in vergelijking met de situatie
voordien. Dominiek en Leen zijn dan ook
nog steeds laaiend enthousiast over de
investering. r
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Geen gasleiding in de straat

koppeling niet op pieklast, maar wel op
basislast gedimensioneerd. De installaties
zijn berekend op de warmtevraag van het
varkensbedrijf. Boven 0 °C zal de verwarmingsketel niet moeten bijspringen.
Sinds de installatie van de micro-wkk’s
hebben de ketels voor de varkens niet
meer gedraaid. Door te dimensioneren op
de basislast hoopt Dominiek de installatie
een heel jaar door te kunnen laten draaien. Op die manier blijft de kostprijs van de
installatie beperkt en door het groot aantal
draaiuren zal de terugverdientijd afnemen. Door de aanwezigheid van de aardbeitak kan Dominiek de eventuele overtollige warmte altijd nuttig aanwenden, wat
natuurlijk een positief effect heeft op het
aantal draaiuren.
Door de aanwezigheid van een buffertank op zijn bedrijf slaagt Dominiek erin
de installatie vrij continu te laten draaien.
Sinds de ingebruikname van de installaties in maart en april hebben de wkk’s
nog maar 273 starts en stops gemaakt,
ondanks de zomerperiode. Het aantal
starts en stops beperken, heeft niet alleen
een positief effect op het rendement
van de installatie maar het betekent ook
minder slijtage. Dominiek raadt dan ook
iedereen aan om minstens een kleine
warmtebuffer te installeren wanneer men
voor warmtekrachtkoppeling kiest.

Bo

rekening te doen krimpen. Bij de laatste
prijsonderhandelingen stelde hij bovendien vast dat de elektriciteitsprijs ook nog
eens met 20% gestegen was. Zijn interesse was dan ook meteen gewekt toen hij
via de Aalterse firma Ensol-Tec in contact
kwam met de techniek van de warmtekrachtkoppeling.

Jouw energieverbruik doorgelicht
Het Innovatiesteunpunt|Energie voert energiescans uit op landen tuinbouwbedrijven. Tijdens een bezoek wordt het energieprofiel van je bedrijf in kaart gebracht en de efficiëntie van je
verbruik wordt geanalyseerd. Wat mag je van zo’n energiescan
verwachten?
Wij overlopen samen je elektriciteitsfactuur. Wat zijn de voorwaarden om prijzen met elkaar te vergelijken? Wanneer kan je
van leverancier veranderen? Zijn er mogelijkheden om energie
te besparen? Energiezuinige ventilatie, warmterecuperatie of
frequentiesturingen, het kan je energiefactuur mogelijk sterk
doen dalen. Naast energiebesparing biedt jouw bedrijf misschien mogelijkheden om zelf energie te produceren. De toe-
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passing van zonnepanelen, windenergie of micro-wkk, … wordt
bekeken.
Het tarief voor een energiescan bedraagt 125 euro (excl. btw)
voor beroepsleden van de Boerenbond en 250 euro voor nietleden. Voor dit bedrag krijg je een bedrijfsbezoek en een gepersonaliseerd verslag.
Heb je zelf vragen over je energiefactuur, de optimalisatie van je
energieverbruik of de mogelijkheden om hernieuwbare energie
op je bedrijf toe te passen, neem dan contact op met een energieconsulent van het Innovatiesteunpunt via tel 016 28 61 25
of e-mail energie@innovatiesteunpunt.be. – Inge Goessens,
Innovatiesteunpunt –
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Biogas Vlaanderen,
een gedreven samenwerking
In mei werd Biogas Vlaanderen opgericht. Acht

en

Foto: Patr ick Dieleman

onafhankelijke biogasondernemers met een land-

Bij Quirijnen startte men met vergisten
in december 2008. Het eerste jaar werd
40.000 ton materiaal vergist waarvan het
biogas gebruikt werd om 2 motoren van
elk 1 MW aan te drijven. In landen zonder mestoverschot kan het digestaat – het
restmateriaal dat overblijft na de vergisting – zonder veel problemen gebruikt
worden als organische meststof voor
de landbouw in de eigen regio. Hier in
Vlaanderen moet het verwerkt worden.
Er zijn vergisters die werken met waterzuiveringstechnieken, maar bij Quirijnen
koos men ervoor om het digestaat 100%  
zonder scheiding in te drogen tot een drogestofgehalte van 85 à 90%. Wanneer het
product niet op het eigen bedrijf verder
gebruikt wordt, moet het voldoen aan de
eu-verordening 1774/2002 betreffende
de gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten. Het product moet
onder meer gedurende een uur verwarmd

er

bouwachtergrond willen schaalvoordelen realiseren

Elektriciteit en pellets

door samen te werken. We spraken met Dirk Van
de coöperatie.

Bo

Eersel, een van de 2 afgevaardigde bestuurders van
– Patrick Dieleman –

met de Duitse firma EnVitec Biogas, een
bedrijf met ervaring in landbouwprojecten. Maar er moest heel wat onderzoek
gedaan worden, want de situatie in België
is heel anders dan in Duitsland. In ons
land mogen voor co-vergisting ook organische afvalstromen gebruikt worden. Dat
maakt dat de inhoud van een vergister ruw
geschat voor een derde uit mest, voor een
derde uit maïs en andere energieteelten en
voor een derde uit organisch afval bestaat.
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Dirk Van Eersel is verantwoordelijk voor
techniek en support bij Quirijnen Energy
Farming in Merksplas. Hij vertelt hoe het
biogasverhaal bij Quirijnen groeide vanuit
de melkvee- en kalverhouderij. Het was
de bedoeling om het bedrijf uit te breiden
en gelijktijdig een antwoord te hebben op
de mestproblematiek. Aan de keuze voor
co-vergisting gingen heel wat bezoeken
in vooral Duitsland, maar ook in Nederland vooraf. Uiteindelijk ging men in zee

Geen kleine speler meer
De leden van Biogas Vlaanderen hebben op dit ogenblik samen een capaciteit van 320.000 ton per
jaar. Daarvan is een derde mest, 40% organisch materiaal van nevenstromen en de rest biomassa
van energieteelten. Ze produceren samen 13.900 kW per uur, met een gemiddelde van 7800 vollasturen komt dat op een totale stroomproductie van 108.960 MW, het equivalent van 20 windmolens.
Dat is voldoende om 25.000 tot 26.000 gezinnen van stroom te voorzien. “Er zijn nog enkele installaties die momenteel verder afgewerkt worden zodat we tegen begin volgend jaar een vermogen van
24.035 kW per uur verwachten, en tegen eind 2011 zelfs 38.000 kW/uur. Die laatste stijging is vooral
mogelijk door de verdere invulling van de vergunningen en het verder optimaliseren van de vergistingscapaciteit”, aldus Van Eersel. “Die verbetering van het rendement is ook het gevolg van het
onderling uitwisselen van informatie. We houden voor elke inputstroom, en in de toekomst zelfs per
vergister, bij hoeveel biogas die opbrengt. De leden kunnen dat kennissysteem centraal raadplegen.
We financieren ook samen wetenschappelijk onderzoek. Zo ontdekten we reeds dat een bepaalde
inputstroom mits een kleine voorbehandeling 3 keer meer biogas kan leveren.”
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In de voorbereiding speelde CoopConsult
een belangrijke rol. Dat is een organisatie die advies verleent rond coöperatief
samenwerken. “Wij zijn daarmee in contact gekomen via het Innovatiesteunpunt
van de Boerenbond”, vertelt Dirk. “CoopConsult heeft bekeken wat er in de groep
biogasboeren leefde en wat de groep wilde
bereiken. Het komt er op neer dat we
synergieën willen zoeken om schaalvoordelen te realiseren. Biogas Vlaanderen wil
ook de biogasproductie in Vlaanderen professionaliseren. We startten met 8 leden  
maar kregen er recent een negende lid
bij. Onafhankelijkheid staat voorop. Elk
bedrijf blijft 100% onafhankelijk. Iedereen
behoudt ook de vrijheid om uit te treden.
We reiken binnen Biogas Vlaanderen aan
de leden mogelijkheden aan om te verbeteren en het productieproces te verfijnen, maar niemand is verplicht om daar
gebruik van te maken.” Kandidaat-leden
moeten aanvaard worden door de andere
leden. Dat is nodig omdat er een groot
wederzijds vertrouwen nodig is. Ieder lid
engageert zich om zijn goede en minder
goede resultaten, maar ook zijn tegenslagen, op tafel te leggen. “Soms is het
hard om vast te stellen dat je het minder
goed deed dan een collega, maar het is de
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“Het samenwerken is in feite spontaan
gegroeid”, vertelt Dirk Van Eersel. “Terwijl we onze installatie bouwden, hadden
we regelmatig overleg met andere initiatiefnemers rond vergisting. Dat waren
de huidige 8 leden van onze coöperatie.
Meestal was dat telefonisch, maar we hebben ze allemaal gezamenlijk bezocht toen
ze zo goed als klaar waren. We merkten
dat iedere constructeur het anders aanpakte. Het was nodig om de kostprijs onder
controle te houden. Na 2 jaar informeel
overleg zijn we op een bepaald moment
gericht gaan nadenken over samenwerking. We zagen kansen om de leveranciers van organische afvalstromen en van
apparatuur, de afnemers van elektriciteit
en eindproducten, maar ook de overheid
samen te benaderen. We zagen ook dat

Coöperatie

bedoeling daaruit te leren en het proces te
verbeteren.”
De dagelijkse werking wordt verzekerd
door 2 afgevaardigde bestuurders. Dirk
Van Eersel staat in voor de ondersteuning
van de leden op technisch en administratief vlak. Hij is ook de spreekbuis van
Biogas Vlaanderen naar de buitenwereld
toe. Ook bij een ander lid, Greenergy
uit Herselt, werkt een operator met een
landbouwkundige achtergrond, namelijk
Kevin Schuurmans. Die is sterk beslagen in de housting van de gegevens rond
het proces, analyses, het verzamelen van
technische data en het afwerken van de
interne administratie. Samen vormen ze
de ruggengraat van Biogas Vlaanderen en
vertegenwoordigen zij de 9 leden bij de
overheid en in allerlei denkgroepen.
Van Eersel merkt dat de leden samen
niet onbelangrijk zijn in de markt, zeker
wat het aankopen van afvalstromen
betreft. “Vroeger werd iedereen individueel benaderd en trachtte men ons tegen
elkaar uit te spelen. Ook bepalen we nu
zelf in groep hoeveel we willen geven
voor een organisch afvalproduct. Maar
ook daar streven we duurzaamheid na,
we willen een win-winsituatie voor iedereen. We spreken een prijs af op basis van
het potentieel aan biogas van het product.
Omgekeerd kunnen de traders nu ook bij
ons terecht met hoeveelheden die je als
individu niet verwerkt krijgt. Leveranciers
van installaties en toebehoren zijn ook
voorzichtig, want ze weten dat iedereen
het te weten komt wanneer ze iets verkeerd doen.” Dirk Van Eersel besluit met
de opmerking dat er in Vlaanderen ongetwijfeld nog initiatiefnemers zijn voor wie
Biogas Vlaanderen als spreekbuis zou
kunnen optreden. r
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Samenwerken

de vergisters het in Nederland moeilijk
hebben om hun rentabiliteit te behouden,
vooral omdat de inputstromen daar duur
worden aangekocht. Wij willen met onze
groep een gezond evenwicht nastreven dat
rekening houdt met de belangen van elk
van de partijen. Onze eigen rentabiliteit is
belangrijk, want we hebben geïnvesteerd
in een dure installatie en dragen daarvoor
risico’s. De afvaltraders hebben in vergelijking bijna geen risico, maar ze hebben hun eigen rol en deskundigheid. Het
is niet onze bedoeling om in hun plaats
afvalstromen rechtstreeks te gaan inkopen.”
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worden op 70 °C om allerlei kiemen en
zaden te vernietigen. Het uitbaten van
een landbouwvergister brengt ook heel
wat administratie met zich mee. Volgens
Van Eersel is dat soms ook nuttig. “De traceerbaarheid maakt bijvoorbeeld dat wij
op die manier perfect de herkomst van het
product kennen en weten wat wij in onze
vergister brengen, zodat we het proces
kunnen vrijwaren.”
Het gedroogde digestaat wordt nadien
tot pellets geperst. Daardoor is er geen
stofvorming en kan er meer product in
hetzelfde volume vervoerd worden. Het
product leent zich ideaal voor gebruik in
particuliere tuinen, maar het past nog niet
in een van de vakjes die de federale overheid voorzien heeft. Het zit tussen meststoffen en bodemverbeterende middelen
in. Momenteel wordt nog overlegd met de
overheid en diverse instanties zoals Vlaco
over een nieuw kader waarin het product
kan ondergebracht en erkend worden. Het
is onder meer voor dergelijke dossiers dat
Biogas Vlaanderen een niet onbelangrijke
rol kan en moet spelen.

Voor meer informatie over Biogas Vlaanderen en zijn leden kan je terecht op www.
biogas-vlaanderen.be.

Foto: Lut de Bruyne

Groenestroomcertificaten

42 • Landbouw&Techniek 16 – 17 september 2010

Wek je elektriciteit op uit een hernieuwbare energiebron (zon, wind, biomassa, …), dan heb
je recht op groenestroomcertificaten. Per 1000 kWh stroom ontvang je 1 groenestroomcertificaat. Deze certificaten vraag je aan bij de vreg, waar ze geregistreerd worden in een
centrale databank.
De waarde van een certificaat is afhankelijk van de toegepaste technologie. De marktprijs voor certificaten uit wind, water of biomassa bedraagt momenteel ongeveer 105 euro.
Als de prijs zou dalen, is er voor de meeste technieken een minimumprijs van 90 euro
gegarandeerd tot 10 jaar na ingebruikname van de installatie.
Voor elektriciteit die opgewekt wordt uit zonne-energie werkte men een specifieke regeling uit. Per certificaat ontvang je dit jaar 350 euro, in 2011 330 euro en in 2012 310 euro.
Deze prijs is gegarandeerd gedurende 20 jaar vanaf het moment dat de installatie in
gebruik wordt genomen. De datum van elektrische arei-keuring bepaalt de waarde van de
certificaten. – Inge Goessens, Innovatiesteunpunt –

Op 21 mei organiseerde het Innovatiesteunpunt een uitstap
naar het Nederlandse Bleiswijk. We waren te gast
bij a+g van den Bosch, een tomatenbedrijf dat
zijn serres verwarmt met aardwarmte.

dan ook voor de nieuw te bouwen serre
een alternatief voor gasverwarming. En zo
kwamen ze bij aardwarmte terecht. Een
bezoekje aan Parijs en het nodige studiewerk overtuigde hen.

Aardwarmtepioniers in Parijs

ht

a+g van den Bosch is een familiebedrijf
dat vleestomaten kweekt. Het werd opgestart door Aad en Gerard van den Bosch.
Het bedrijf groeide geleidelijk en het
wordt nu gerund door 2 broers en hun
zus: Rik, Bart en Petra. Het bedrijf werkt
het jaar rond met een vaste ploeg van
40 medewerkers, aangevuld met seizoenskrachten. In totaal hebben ze 28 ha vleestomaten in productie.
Om een dergelijke oppervlakte vleestomaten te kweken, heb je veel warmte
nodig. Toen zij in 2005 werkten aan de
plannen van een uitbreiding zochten ze
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Boren naar warmte

Foto: Marc Moons
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– Tine Deheegher, Innovatiesteunpunt –
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In de jaren 80 zijn er in Parijs een groot
aantal boringen gedaan om een antwoord
te bieden aan de oliecrisis. Rik van den
Bosch bezocht een installatie die al 30 jaar
draaide en waarmee zwembaden en flatgebouwen verwarmd worden. Tijdens al die
jaren bleken er nooit noemenswaardige

problemen te zijn geweest; een argument
dat kan tellen bij dergelijke investeringen.
Overtuigd door het potentieel van de
techniek zetten ze het kenniscentrum tno
aan het werk. Nederland heeft het geluk
dat er in de jaren 50 veel naar olie werd
geboord in die regio en dat leverde enorm
veel informatie op. Uitgebreid literatuuronderzoek wees uit dat er een gigantisch
potentieel was voor aardwarmte. De kans
op een goede bron in de buurt van de
bedrijfslocatie bleek 95%.

Waarover praten we?
Bij boringen naar aardwarmte worden
er pijpen geboord tot op een grote diepte
(1500 à 2000 m). De diepte hangt af van
waar er een watervoerende zandlaag zit in
de ondergrond. Hoe dieper het zandpak-

Het boren in cijfers
In totaal is er 4,4 km geboord (2 x 2,2 km): eerst
500 m recht naar beneden en dan onder een hoek.
Op die manier komen de producer en injector op
voldoende afstand van elkaar te liggen. De bronnen
zitten op een diepte van 1700 m, waar ze water van
60,1 °C oppompen. Ze kunnen zo’n 200 m³ per uur
oppompen en behalen daarmee een vermogen van
6,5 MWth. Daarmee besparen ze naar eigen zeggen 17.000 ton CO2 en 9 miljoen m³ gas per jaar.
De temperatuur van 60 °C is in de winter soms aan
de lage kant; er wordt nog ongeveer 6 m³ gas/m²
bijgestookt. Het water wordt aan 30 °C terug in de
grond gepompt.

De boorkost ligt gemiddeld op 1000 euro per
meter. Met een boorlengte van afgerond 5 km
brengt dit de kost op 5.000.000 euro. Als we ervan
uitgaan dat gas 20 euro per m³ kost, dan bedraagt
de terugverdientijd 7 jaar. De oppervlakte is 7,25 ha.
Van den Bosch ziet het op lange termijn. Bij een
gasprijs van 8 cent moet je gewoon een gasketel
zetten, maar niemand weet hoe de situatie zal evolueren. De gasprijs zal volgens van den Bosch sterk
stijgen. Hij is ook nog nooit zo snel gedaald. En
hoe moet je een bron afschrijven? In principe is die
onuitputtelijk. De onderhoudskosten worden jaarlijks op 5000 euro geschat.
Landbouw&Techniek 16 – 17 september 2010 •
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ket ligt, hoe warmer het water zal zijn dat
je kan oppompen. Er moeten 2 bronnen
geboord worden: de producer en de injector. De producer is de pijp waardoor het
water wordt opgepompt; de injector is de
pijp waarlangs het afgekoelde water wordt
teruggepompt. Bovengronds liggen beide
bronnen vaak op enkele meters van elkaar,
ondergronds zit er een afstand van meer
dan een kilometer tussen.

Voor meer informatie kan je terecht bij het
Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw, Tine Deheegher, tel 016 28 61 26.
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Van den Bosch zelf is op een andere locatie – in Berkel – intussen ook al gestart
met verwarmen op aardwarmte. Daar
bedraagt de brondiepte 1800 m en halen
ze een temperatuur van 70 °C. Verder
zijn er een vijftigtal opsporingsvergunningen verleend aan bedrijven. Die zijn
4 jaar geldig. Sommige vergunninghouders overwegen om de plannen voorlopig
op te bergen, vermoedelijk door de crisis.
Heel wat bedrijven hebben immers hun
aardwarmteplannen direct gekoppeld aan
de nieuwbouw van kassen. Door de crisis
worden deze nieuwbouwkassen tijdelijk
uitgesteld.
Velen schrikken terug voor de risico’s
op een slechte boring. Van den Bosch
vindt deze overdreven. Het boorbedrijf
geeft een verzekering op het resultaat.
Daarnaast was er tot voor kort een aanvullende garantieregeling aardwarmte van
de overheid. Tot 1 mei konden telers een
garantstelling aanvragen voor boringen
naar aardwarmte. Tot nu toe heeft nog
geen tuinder hier een beroep op gedaan.
Vermoedelijk ligt dit aan de voorwaarden.
Binnenkort zitten de tuinders en de overheid samen om deze regeling bij te sturen. Wordt dus alleszins vervolgd… r

Rechts de binnenkomende en vertrekkende
leidingen van de bodemwarmtewisselaar. De
pomp van de bodemwisselaar wordt gestuurd
met temperatuurvoelers op de binnenkomende en retourleiding.

Het Terra Seasysteem werkt met 5 pompen.
De klimaatcomputer bepaalt waar warmte
gehaald (gekoeld) en geleverd (verwarmd)
wordt.

Foto’s: Patr ick Dieleman

Opvolging?

Voor een stal van 1150 vleesvarkens werden 2
warmtewisselaars geïnstalleerd. De binnenkomende lucht wordt voorverwarmd met een
bodemwarmtewisselaar.

Bo

In de oliewereld wordt voor het boren
een vaste kost per uur gerekend. Van den
Bosch zag dit niet zitten, ze wilden een
vaste prijs voor het project om het risico te
kunnen beperken. Slechts 2 firma’s durfden dit aan. Uiteindelijk werd er gekozen
voor de firma Dardrup & Söhne ag.
Ook zonder bezwaren tijdens het openbaar onderzoek neemt het verkrijgen van
een vergunning in Nederland 2 x 13 weken
in beslag. In 2006 werd gestart met boren
en in de herfst van 2007 was het geheel
operationeel. Er werd 24 uur op 24,
7 dagen op 7 geboord. Er komt dan ook
meer bij kijken dan je zou vermoeden:
een put graven, betonnen vloeren gieten,
kranen opstellen, materiaal aanleveren, …
En soms loopt er al eens een wiel af (een
boorkop in dit geval), waardoor men wat
vertraging oploopt. Al bij al is alles vlot
verlopen.
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Aan de slag

De lucht conditioneren bij vleeskuikens
Het Terra Seasysteem werd ontwikkeld door vleeskippenhouder van Zeeland uit het Nederlandse Gemert. Het wordt
uitgevoerd door Inno+. Aan beide zijden van de leefruimte
bevindt zich een klimaatgang. In de gang links (zie foto p. 45)
wordt de binnenkomende lucht geconditioneerd over een
bodemwarmtewisselaar. Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt er gekoeld of verwarmd. In de gang rechts wordt
de lucht afgevoerd naar de luchtwasser. Behalve de energiebesparing zijn de voordelen vooral het uitdempen van extreme temperaturen en de gelijkmatige verdeling van de lucht
over de stal (zie Landbouw&Techniek 17 van 2 oktober 2009).

Mogelijkheden voor bodemwarmtewisselaars in de varkenshouderij
Bij itb in Boxmeer zijn ze overtuigd van de mogelijkwarmtewisselaars. We spraken met directeur Sjaak van
der Linden en bekeken samen een installatie op een
– Patrick Dieleman –

er

en

Als warmtebron wordt gebruik gemaakt
van warmte uit de bodem. In tegenstelling
tot de techniek die beschreven wordt in
het artikel ‘Boren naar warmte’ op p. 43,
wordt gewerkt met de warmte van het
oppervlakkige grondwater op een diepte
van 4,5 m. Dat heeft een temperatuur van
10 tot 12 °C. Voor het aanleggen van een
bodemwarmtewisselaar worden waterslangen in de bodem gebracht op 4,5 m
diepte. Die diepte garandeert een voldoende grote waterhoeveelheid boven de slangen om de uitwisseling van energie en een
voldoende warmtebuffer te garanderen.
Dieper wordt niet gelegd, want wanneer
de slangen op 5 m diep zouden gelegd
worden, verdubbelen de aanlegkosten.
Wanneer de staltemperatuur in de winter lager is dan 10 °C wordt de binnenkomende lucht, zelfs bij -10 °C, opgewarmd
tot 8 °C. Die basiswarmte maakt dat varkens hun energie kunnen gebruiken om te
groeien, terwijl ze die in andere omstandigheden nodig hebben om hun eigen warmtevoorziening op peil te houden. Alleen bij
biggen moet extra verwarming voorzien
worden. Die moet bijspringen wanneer de
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“itb is begonnen met kunststof dakkokers, maar door de relatie met verluchting evolueerde die activiteit naar het
leveren van klimaatsystemen”, vertelt
directeur Sjaak van der Linden. “Die dakkokers worden nu voor 70% geëxporteerd,
vooral naar Oost-Europa.” Omdat het om
grote volumes gaat, en wij in Nederland
wensten te blijven met onze productie,
hebben we de klikkoker ontwikkeld. Die
wordt vlak, als plaat getransporteerd, en
ter plaatse in elkaar geklikt.” Bijna 30 jaar
geleden ontwikkelde itb een eerste warmtewisselaar voor het drogen van vloeibare
mest. Door in te spelen op de verplichte
vermindering van de ammoniakuitstoot
en met de bedoeling de energiekosten
te verlagen, werden warmtewisselaars
ingezet om de stallucht te conditioneren.
Er wordt gebruik gemaakt van kunststof
buizen omdat ze een langere levensduur
hebben. Die buizen zitten vervat in een
frame van roestvrij staal. Kunststof geleidt
de warmte ongeveer 10% minder goed
dan metalen buizen, maar ze hebben als
bijkomend voordeel dat ze niet aangetast
worden door stalgassen.
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varkensbedrijf.
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heden van het conditioneren van lucht met behulp van

staltemperatuur onder de ingestelde kritische waarde daalt. Het systeem levert een
energiebesparing van 50 tot 60% op. Een
surplus is de mogelijkheid om tijdens de
zomermaanden warme lucht van 30 °C
te koelen tot 18 °C. Hierdoor hebben de
dieren geen last van hittestress. De winst
zit hier vooral in een betere groei. Als
gevolg van de hittestress nemen de varkens immers beduidend minder voeder
op. “Het enige nadeel is dat de investeringskost wat hoger ligt”, vertelt Sjaak van
der Linden. “Maar we konden al heel wat
veehouders overtuigen dat de voordelen
dit ruim compenseren.” Inmiddels zijn
meer dan 80 bedrijven uitgerust met dit
systeem. Hij vertelt dat de zeugenhouderij
een interessante doelgroep is. In de kraamafdeling is de meeste energie nodig. Bij
de drachtige zeugen en in de dekafdeling
heeft het aangename stalklimaat ook een
positief effect op het aantal terugkomers.
Op grotere bedrijven ondervinden ook de
medewerkers de heilzame effecten van het
stalklimaat. “We hebben datzelfde systeem
ook toegepast in ons eigen bedrijfsgebouw.
We realiseren een energiebesparing van
70%”, vertelt Sjaak van der Linden. Vanuit
de noodzaak tot het uitwerken van complete klimaatinstallaties is een samenwerking
met Inno+ ontstaan. Dat levert en begeleidt
bedrijven bij hun projecten rond klimaatconditionering, benutting van aardwarmte
en stofwassing. Dit bedrijf ondersteunde
de familie Van Zeeland bij de ontwikkeling
van het Terra Seasysteem (zie band). Ook
dat systeem is gebaseerd op het conditioneren van de lucht.

Foto: Patr ick Dieleman
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Energiebesparing
De energiebesparing wordt het beste duidelijk met cijfers. 1m³ Nederlands gas heeft
een energieinhoud van 8,6 kW. Dat kost
55 cent. De gemiddelde prijs van elektriciteit (dag/nacht) bedraagt 13 cent/kWh. Een
warmtepomp met een rendementswaarde
van 4 kan met 1 kW elektriciteit 3 kW warmte uit de grond halen en 4 kW warmte vrijstellen. Om 8,6 kW warmte te leveren is
dus 2,15 kWh elektriciteit nodig. Dat kost
ongeveer 28 cent of ongeveer de helft van
1 m³ gas.
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de binnenkomende lucht tussen 10 en
15 °C is.
Het effect van de koeling was volgens
Vlassak deze zomer duidelijk te voelen.
“In de nieuwe stal was de temperatuur
tussen 25 en 29 °C. In mijn oude stal was
dat 34 tot 36 °C. Dat leverde een verschil
van 100 g groei per dag op. De dieren in
de nieuwe stal zijn minder gestresseerd,
dat uit zich onder meer door minder hokbevuiling.” Vlassak maakt brandhout van
de verplichting om tegen 2013 voor 40%
met een dichte vloer en met roosters met
spleten van 18 mm te werken omwille van
het dierenwelzijn. “Dat veroorzaakt meer
hokbevuiling en voetproblemen.”
In de stal werd geen extra verwarming
voorzien. In de koude periode verwarmt
men de eerste dag bij met een warmtekanon. We bekijken de frequentieregelaar
en de klimaatcomputer. Voor de historiek
kan je 60 weken teruggaan. Sommige
veehouders hebben die informatie nodig
voor rapportering aan de overheid. Je kan
op elk moment aflezen hoeveel er de voorbije periode verwarmd en gekoeld werd.
Dat is ook belangrijk om de temperatuur
in de bodem optimaal te houden. Wanneer die te sterk oploopt moet er wat meer
verwarmd worden. Omgekeerd moet er
meer gekoeld worden wanneer de grondwatertemperatuur te veel zou dalen. Sjaak
vertelt dat de veehouder daar vooral mee
moet spelen in de tussenseizoenen en
daar heel veel voordeel uit kan halen.
Vlassak is ook akkerbouwer. Bij hem
werden de slangen van de bodemwisselaar ingegraven op een perceel van 1,5 ha.
Vooraf verwijderde hij de teelaarde zodat
die niet vermengd werd met de gele grond
van daaronder. Niet alle landbouwers zijn
zo zorgvuldig en zij ondervinden de nadelen nadien in hun teelten. r
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Toon Vlassak uit het Brabantse Gastel
bouwde in 2006 een vleesvarkensstal voor
1150 dieren. Hij haalt diverse redenen aan
waarom hij koos voor klimatisatie met
een bodemwarmtewisselaar van Inno+.
De verplichte ammoniakreductie tegen
2013 is de meest dwingende. In Nederland kunnen bedrijven zelf kiezen of ze
die realiseren met een sterke reductie van
de ammoniakuitstoot in 1 stal, of door
voor meerdere stallen minder zwaar te
reduceren. “Door de lucht te klimatiseren
volstaat voor mijn stal een ventilatiecapaciteit van 40 m³ in plaats van 80 m³. De
ventilatiekanalen kunnen kleiner gehouden worden, dus daar spaar je ruimte, en
ook de luchtwasser wordt 50% kleiner.”
De lucht wordt geklimatiseerd met 2 grote
warmtewisselaars. Temperatuurvoelers op
de waterleiding voor en na de warmtewisselaar en in de stal bepalen de frequentie
van de pomp. Het traject is zodanig ingesteld dat er niet gepompt wordt wanneer
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In de praktijk

De warmtewisselaars bestaan uit staande
buizen. Er kwam ook de vraag om warm
water te pompen door de wisselaar. Omdat
de leidingen dan uitzetten tijdens het
opwarmen is de wisselaar aangepast. De
staande pijpen werden met een veringsysteem aan het chassis bevestigd. Dat verhoogde de kostprijs. Bij warmtewisselaars
met liggende pijpen, die gemonteerd worden van spant tot spant, kunnen de buizen
vrij bewegen. Daardoor is die vering niet
nodig. “Er begint ook vraag te komen vanuit de varkenshouderij om warmte terug
te winnen vanuit de ventilatielucht of
vanuit de luchtwasser. De ventilatielucht
wordt over een horizontale warmtewisselaar in de centrale afzuiggang gestuurd.
Wanneer het bedrijf een luchtwasser moet
toepassen, wordt de warmtewisselaar
in het water gelegd. De gerecupereerde
warmte van 45 °C kan dan bijvoorbeeld
gebruikt worden om de biggennesten op
te warmen.”
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De installatie

Toon Vlassak (links) en Sjaak van
der Linden bekijken de klimaatcomputer. Deze houdt informatie
zestig weken bij.

Studiedag: Hoe energie verdienen met je stal?

De huidige varkenshouderij evolueert zeer snel. Bij het
bouwen of verbouwen van stallen moeten vele bedrijven voldoen aan de nieuwe milieu- of vergunningseisen. Het is dan ook het moment om stil te staan bij de
energievoorziening van je stal.
Op veel bedrijven is energie een kostenpost waar
nog tal van mogelijkheden tot besparing of optimalisatie mogelijk zijn. Installaties zoals luchtwassers en
verwarmingsketels kunnen na verloop van tijd extra
energie vragen door slijtage of vervuiling. Centrale
luchtkanalen en het waswater van luchtwassers hebben
een grote warmte-inhoud die momenteel vaak verloren gaat. Tijdens deze studiedag zal er uitgebreid op
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deze thema’s ingegaan worden en verschillende mogelijkheden gepresenteerd worden om op een efficiëntie
manier om te gaan met kostbare energie.
Dinsdag 30 november 2010 van 13 tot 19 uur
Provinciaal Boerenbondkantoor West-Vlaanderen, Diksmuidsesteenweg 406/4, 8800 Roeselare
Dinsdag 7 december 2010 van 13 tot 19 uur
Provinciaal Boerenbondkantoor Antwerpen, Maal 1,
2440 Geel
Info Bart Baets, tel 016 28 61 25

Duurzame en efficiënte elektriciteitsproductie zorgt ervoor
dat consumenten niet enkel stroom afnemen, maar tegelijk ook produceren. Om dit tweerichtingsverkeer beter te
ondersteunen zal men het elektriciteitsnet op termijn moe– Inge Goessens,

Foto: Inge Goessens

ten ombouwen naar een intelligent netwerk.
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Pieken op het netwerk
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Hoe kan een elektriciteitsnetwerk nu
intelligent worden? De term smart duidt

De betrouwbaarheid van elektriciteitslevering zal dus alleen maar toenemen.
Installaties zullen van een afstand aan- en
uitgeschakeld kunnen worden zodat men
de bestaande elektriciteitsnetten beter kan
benutten. Door uitlezing van je meter op
afstand is een snellere en meer accurate
facturatie mogelijk. Bovendien krijg je zelf
een beter inzicht in je energieverbruik
zodat energiebesparing mogelijk is.
De uitbouw van dergelijke slimme netten zal nieuwe functionaliteiten met zich
meebrengen. De ontwikkeling van een
elektrisch wagenpark dat gevoed wordt
met batterijen die zowel opgeladen als
ontladen kunnen worden, en zo een soort
buffer vormen, wordt een van de grote
uitdagingen. Daarnaast zullen in de mate
van het mogelijke zo veel mogelijk installaties in- en uitgeschakeld worden in functie van de beschikbaarheid van stroom. r
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vooral op de doorgedreven communicatiesystemen die in het toekomstige netwerk zullen geïntegreerd worden. Vroeger
creëerden lokale gebruikers enkel pieken
in stroomafname. Door de opkomst van
zonnepanelen en andere installaties die
elektriciteit produceren, ontstaan er bijkomend pieken in terug geleverde stroom.
Om een elektriciteitsnet te laten functioneren, moet steeds het evenwicht tussen
injectie en afname bewaard blijven. Continu goede informatie over afname en
injectie wordt dus onontbeerlijk.
Een van de bouwstenen van een slim
netwerk is de invoer van slimme meters.
Een slimme meter is een meter die het
energieverbruik op het moment zelf vaststelt en de mogelijkheid biedt om – zowel
lokaal als op afstand – uit te lezen en verbruikers aan- of uit te schakelen. De installatie van dergelijke tellers moet heel wat
voordelen opleveren. We sommen enkele
voorbeelden op. Er is continu informatie
beschikbaar over afname en injectie zodat
de evenwichten kunnen bewaard worden.
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In het straatbeeld zien we meer en meer
zonnepanelen verschijnen. Tuinbouwbedrijven produceren energie op een duurzame manier met behulp van warmtekrachtkoppeling. Vergistinginstallaties en
windturbines zorgen voor de productie
van milieuvriendelijke elektriciteit. Men
staat te trappelen om de micro-wkk te
integreren op landbouwbedrijven, kmo’s
en op de particuliere markt. Duurzame
en efficiënte elektriciteitsproductie heeft
als gevolg dat consumenten niet enkel
stroom van het net afnemen, maar zelf
ook elektriciteit produceren en op het net
injecteren. Om dit tweerichtingsverkeer
op lange termijn beter te ondersteunen, is
de ombouw naar een intelligent netwerk
of smart grid noodzakelijk. Op die manier
kan het duurzame, betaalbare en veilige
karakter van onze elektriciteitsvoorziening
gegarandeerd blijven.
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Een slim elektriciteitsnet?

Foto: Basiel Dehasselair
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Hoe ver staan we?
Momenteel gebeurt er nog heel wat studie, onderzoek en overleg rond
de ontwikkeling van deze slimme netten. Er wordt een grondige evaluatie gemaakt van de eisen waar een slimme meter aan moet voldoen. In
Leest en Hombeek voert Eandis een proefproject uit waarbij 4000 slimme
meters geïnstalleerd werden. Verspreid over het grondgebied van Infrax
loopt een proefproject met 300 slimme meters. Deze projecten laten toe de
technische haalbaarheid van datacommunicatie en de mogelijkheden van
deze nieuwe meters in een feitelijke gebruiksomgeving te testen. Wanneer
mogen we ons dan verwachten aan de invoer van deze slimme meters? Bij
een positieve evaluatie van alle lopende projecten zal ten vroegste in 2014
gestart worden met de algemene implementatie van deze slimme meters.
Vooraleer het zover is, moet men nog heel wat vragen beantwoorden. Je
vertrouwde teller blijft dus voorlopig nog wel even werken.
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