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Samenstelling: Patrick Dieleman & Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw

Focus op energiebesparing
in de veehouderij

Foto: Patr ick Dieleman
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Meten is weten, dat weten we allemaal.
Toch brengen we dat niet gemakkelijk in
de praktijk. Anders dan stookolie komen
elektriciteit en gas langs leidingen ons
bedrijf en onze woningen binnen. We
hoeven ze niet op voorhand te bestellen,
of ermee te sleuren. Maar ondertussen
lopen de teller en de domiciliëring bij de
bank, zodat ons energieverbruik wel eens
aan onze aandacht ontsnapt. De cijfers uit
onze boekhouding kunnen dan wel eens
ontnuchterend werken.
Enkele weken geleden wandelde ik door
het Spaanse Galicia. Toen ik op een huisgevel een pijltje met daarop het woord contador fotografeerde, dacht ik onmiddellijk
aan de gelijknamige drievoudige Tourwinnaar. Het pijltje bleek de plaats aan te duiden waar de teller voor het elektriciteitsverbruik zich bevond. De meteropnemer
kan er van buitenaf het verbruik aflezen.
Ongetwijfeld houden de bewoners daar
hun verbruik ook beter in de gaten, omdat
ze de meter dagelijks onder ogen krijgen.
In deze Focus richten we ons voornamelijk op energiebesparing. Enkele ervaringsdeskundigen bewijzen dat aandacht
voor energieverbruik bij investeringsbeslissingen de kosten sterk kan reduceren.
Ongetwijfeld vind je een aanknopingspunt voor je eigen bedrijf.

Zonne-energie
op een melkveebedrijf
leiding van de ingebruikname van hun nieuwe melkvee
stal. Wij hadden er een afspraak met de mensen van
Izen, die instonden voor de input van zonne-energie op
– Patrick Dieleman –

en

vertelt Ronald Van den Bruel, die bij Izen
verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de zonnethermische installaties,
dus installaties die water verwarmen met
zonnewarmte. “Ze wilden een doorgedreven automatisatie doorvoeren, maar ook
duurzaam denken. Op dit bedrijf worden
regelmatig praktijkproeven uitgevoerd.
Daardoor komen er geregeld groepen
landbouwers op bezoek. Die kunnen in de
toekomst ontvangen worden in de bezoekersruimte, die zal ingericht worden op
de verdieping boven de melkkoeltanks
en de verwerkingsruimte. De opsplitsing
van het melkvee in 2 groepen vertaalt zich
in 2 aparte melkrobots en zelfs 2 melkkoeltanks. Het gescheiden werken en
de omvang van dit bedrijf maken dat de
elektriciteitsbehoefte voor het aandrijven
van de melkrobots en voor de productie
van warm water iets hoger ligt dan op een
doorsnee melkveebedrijf, iets hoger dan
50.000 kWh. Dat elektriciteitsverbruik
wordt ondervangen met een pv-installatie
(fotovoltaïsche zonnepanelen) met een
vermogen van 80 kWp (kilowattpiek).”

Zonnepanelen

Voor de warmwaterproductie werden 4
zonnecollectoren met een totale oppervlakte van 16 m² geïnstalleerd. Het warm
water wordt opgeslagen in een zonneboiler van 500 l. Van daaruit worden de melkrobots voorzien van voorverwarmd water.
De boilers van de melkrobots warmen het
water verder op tot 95 °C. Voor de benodigde elektriciteit wordt zo veel mogelijk
gerekend op het eigen pv-systeem. Er
werd ook al een wachtleiding voorzien
voor de kalverstal waartoe de oude melkveestal zal worden omgebouwd. Die stal
wordt bestemd voor de opfok van het
jongvee. De kalveren worden gespeend op
8 weken. Nadien zullen ze tot een leeftijd
van 4 maanden in de nieuwe stal verblijven. De rest van de opfok zal op het oude
bedrijf gebeuren, dat wat verderop ligt.
“We kozen voor een zonneboiler omdat
we veel warm water nodig hebben. Beide
melkrobots gebruiken voor het reinigen
water van 95 °C. Daarnaast zullen t p. 36
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“Peter en Tineke wilden ook een bezoekersruimte integreren in het stalconcept”,

Zonnecollectoren
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Peter en Tineke hebben een melkveebedrijf met 130 koeien. Die worden in 2 volledig gescheiden groepen gehouden. Dat
heeft te maken met het feit dat hun oude
bedrijf al gedurende enkele jaren werd
ingezet als praktijkproefbedrijf, en zij ook
in de toekomst hun bedrijf ten dienste willen blijven stellen voor praktijkonderzoek.
“We starten ook een samenwerking met
Lely op”, vertelt Peter. “Zij hebben ontwikkelbedrijven waar ze nieuwe machines
uittesten en op punt stellen. Hier wil Lely
samen met ons de nieuwste ontwikkelingen tonen aan een groot publiek. Daarom
zijn hier alle mogelijke toestellen van Lely
aanwezig.” Peter en Tineke doen zelf veel
waarnemingen, maar regelmatig komen
mensen van Lely om bijvoorbeeld effecten
op het koegedrag of op de klauwgezondheid na te gaan. “We hebben hier bijvoorbeeld een proef gehad met niet-gestuurd
koeverkeer.”
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Tineke Boghaert-D’hondt een opendeurdag naar aan

“In feite zijn we onrechtstreeks bij pv
uitgekomen”, vertelt Peter. “We zitten hier
op het einde van de leiding en we moesten ten behoeve van de nieuwe stal een
elektriciteitscabine plaatsen. We kwamen
op het idee om die investering te financieren door zelf energieproducent te worden.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat
ons bedrijf volledig zelfvoorzienend wordt
op het gebied van energie. We bekeken
meerdere mogelijkheden, maar kwamen
tot het besluit dat pv voor ons de meest
zekere manier was.”
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Vorige week organiseerden melkveehouders Peter en
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De melkrobot in actie
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Een kijkje binnenin de centrale
unit (cu) van de
melkrobot. Links
zien we de boiler,
rechts de vacuümpomp. Onderaan
staan de reinigingsmiddelen
die toegevoegd
worden aan het
waswater.
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Ronald Van den Bruel (links) en Peter Vermeijen van Izen zijn ervan overtuigd dat de familie Boghaert-D’hondt op een duurzame manier aan
melkveehouderij doet. Links liggen de pv-panelen, uiterst rechts de zonnecollectoren.

Voederschuif op zonne-energie

C

Tijdens onze wandeling door de stal komen we
een vreemdsoortig, robotachtig voertuigje tegen
in de gang die de 2 voedergangen verbindt.
“Dat is onze Juno 100, een automatische voerschuif”, vertelt Jaap Bakelaar van Lely. “Die volgt
een geprogrammeerde route. Aan de uiteinden
van de voergangen bakenen metalen strips zijn
werkterrein af. Onze voerschuif duwt het voeder
dichter bij de koeien. Zo zorgt hij ervoor dat de
koeien steeds over voeder kunnen beschikken.
Wanneer je daar als melkveehouder zelf voor
moet instaan, hang je af van het feit of je al dan
niet tijd hebt voor dat werkje. We merken dat in

dergelijke situaties de koeien die het hoogst in
de hiërarchie staan wel voldoende te eten krijgen. De koeien die laagst in rang zijn, hebben
daaronder te lijden. Met ons systeem worden
alle koeien voorzien van voldoende voeder, is
er een betere voederopname en blijft er minder
restvoeder achter.” Is een dergelijk toestel niet
gevaarlijk voor kinderen? Bakelaar verzekert ons
dat de machine uitgerust is met stootsensoren.
Bij een onderwacht obstakel stopt de machine.
Iets later staat de Juno 100 op te laden aan het
laadstation in de verbindingsgang. Overdag
tankt die dus rechtstreeks zonne-energie.
Landbouw&Techniek 17 – 7 oktober 2011 •
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gerecupereerd. Via een speciale luchtverwarming die kan vergeleken worden met
een omgekeerde airconditioning, wordt de
warmte in de ontvangstruimte gebracht.
Danny wijst er op dat het voor landbouwprojecten een voordeel is dat Izen zelf
voor het volledige ontwerp instaat en niet
moet samenwerken met studiebureaus.
“We houden alles zo veel mogelijk in
eigen beheer. Daardoor nemen we zelf de
verantwoordelijkheid vanaf het eerste contact tot de definitieve oplevering. Een goed
contact met de klant is ook goed voor de
service nadien.” r
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We praten nog na over het project met
Ronald Van den Bruel en Danny Vermeijen van Izen. Ronald schat dat de pvinstallatie met de dan geldende prijs van
de groenestroomcertificaten een terugverdientijd van 6 jaar heeft. Voor de zonneboiler zal dat ongeveer 3,5 jaar zijn.
Hij vertelt dat er vanaf 2012 een extra
ondersteuning komt voor investeringen
in zonnethermische installaties. Voor particulieren is dat al beslist, maar voor de
bedrijfswereld inclusief de landbouw zijn
de onderhandelingen nog niet afgerond.
Ronald vertelt dat Izen een klein half
jaar geleden betrokken werd bij het project. De centrale units (cu) van de melkrobot werden voorzien in de machinekamer.
De zonneboiler kwam daar vlakbij in het
tanklokaal te staan. Dat gaf dan weer de
mogelijkheid om een wachtleiding voor
de vlakbij gelegen kalverstal te voorzien.
Aanvankelijk werd overwogen om de ontvangstruimte te verwarmen met behulp
van een warmtepomp. Maar omdat de
verwachte gebruiksintensiteit ervan op
gemiddeld 1 bezoek per week ligt, bleek
het wat teveel om te investeren in een
speciale verwarmingseenheid. Nu wordt
de warmte van alle toestellen en motoren
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Samenwerking
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p. 34 t we voor de opfok van ons jongvee
ook veel warm water nodig hebben”, verduidelijkt Peter.
Die zonneboiler zal op jaarbasis voor
een besparing van 60% zorgen in vergelijking met een situatie waarin het water
volledig met elektrische boilers zou worden opgewarmd. ’s Zomers kan een zonneboiler bijna volledig instaan voor al het
warme water. De 4 panelen van de zonnecollector besparen zowat 7000 kWh per
jaar. Het water in de collector wordt op 2
manieren opgewarmd. Behalve de rechtstreekse opwarming door de zon is er het
effect van de tinoxlaag die het ultraviolet
licht omzet in infrarood licht.

De zonneboiler
werd opgesteld in
het tanklokaal.
Dit is vlakbij de
centrale units,
waar het water
verder opgewarmd wordt
door de boilers
van de melk
robots.

Foto: Patr ick Dieleman

Zonnecollectoren
zijn beveiligd tegen vorst
In de stal bemerken we een zwart terugloopvat. Sensoren meten continu het temperatuurverschil tussen de glycol in de collector en het water in de zonneboiler. Als de temperatuur in de collector lager is
dan deze in de boiler, dan valt de pomp stil. De glycol
loopt dan naar het terugloopvat. “Daardoor kan de
collector nooit bevriezen en in de zomer nooit oververhitten. Bovendien blijft door het leegloopsysteem
de structuur van de glycol langer intact”, verduidelijkt
Ronald Van den Bruel.
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De micro-wkk deed al zijn intrede in de praktijk. Dit demomodel, dat voorgesteld werd op een
beurs, ziet eruit als een gaswandketel. Naast warmte produceert hij ook elektriciteit, waardoor
het rendement van de energieomzetting sterk toeneemt.
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Een blik in de toekomst
Met het iwt-project ‘Energie als onderdeel van een

Door een toenemende vraag bestaat echter
de kans dat ook deze technieken op korte
termijn betaalbaar worden. We lichten er
alvast enkele uit.

duurzaam stalconcept’ gaat het Innovatiesteunpunt

voor land- en tuinbouw op zoek naar nieuwe energie

Elektriciteitsopslag

ht

technieken. We belichten er hier enkele van.

ig

– Inge Goessens, Innovatiesteunpunt –

al volop om de hoek kijken. Daarnaast zijn
er nog een aantal beloftevolle technologieën in volle ontwikkeling. In de meeste
gevallen zijn die momenteel nog te duur.

Warmte bufferen met paraffine

Foto: Johan van Heule Watts-on
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Intussen zijn zonnepanelen in de veehouderij standaard geworden. Warmtepompen, kleinschalige vergistingsinstallaties
en microwarmtekrachtkoppeling komen

Zelf elektriciteit produceren met zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling of vergisting is vandaag zeer eenvoudig. Niet alle
geproduceerde stroom kan op elk moment
op het bedrijf gebruikt worden en wat er te
veel is, moet aan het distributienet teruggeleverd worden. Het gebruik van batterijen zou ons toelaten het overschot aan

Een voorbeeld van een pcm-installatie. In de
verticale buizen zit paraffine. Wanneer die
warmte opneemt, smelt ze. De warmte kan
nadien opnieuw vrijgegeven worden, waardoor
de paraffine opnieuw stolt. Het voordeel van
paraffine in vergelijking met water als warmtebuffer, is dat de afgegeven temperatuur constant blijft en dat meer warmte kan worden
gebufferd per volume-eenheid.
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brandstoffen te winnen. Vergassing is een
andere techniek om uit een inhomogene
vaste brandstof (biomassa) een brandbaar
gas te produceren. Het geproduceerde
gas kan gebruikt worden om een verwarmingsinstallatie te voeden, als brandstof
voor elektriciteitsopwekking of als vervoersbrandstof.
Vergassing is een thermisch proces
waarbij het organisch materiaal ontbindt
in de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid zuurstof. De hoeveelheid zuurstof wordt zodanig gekozen dat het proces
op gang gehouden wordt met de eigen
warmteontwikkeling. De temperaturen
die voor vergassing gebruikt worden, liggen tussen de 800 en 1400 °C. Een zo
hoog mogelijke temperatuur levert een
maximale conversie op en een minimaal
teergehalte in het gas. Het eindproduct
van vergassing is een gas met waterstof,
koolstofmonoxide en methaan. Dat kan
gebruikt worden voor verwarming, elektriciteitsproductie of andere doeleinden.
Een aantal mega-installaties werkt reeds
volgens dit principe. Ondanks veel onderzoek en nieuwe ontwikkelingen is het
echter niet zo eenvoudig om kleinschalige
installaties te produceren die biomassa in
een gas omzetten dat zonder problemen
verder gebruikt kan worden. Onder andere de aanwezigheid van teer in het gas is
een uitdaging voor de toekomst. Een aantal fabrikanten zet echter volop in op deze
technologie, en wie weet misschien produceer jij over enkele jaren zelf gas met
hout, stro, kippenmest of andere vormen
van biomassa. r

Vergassing

ht

Naast opslag van elektriciteit kan de tijdelijke opslag van warmte het rendement
van een installatie sterk verbeteren. Installaties kunnen continu doorwerken, zonder veel starts en stops te maken. Een tijdelijke warmtebuffer maakt bovendien de
werking van een warmtekrachtkoppeling

onafhankelijk van de warmtevraag. De
warmte kan op een later moment rechtstreeks vanuit de buffer gebruikt worden.
De meest gekende vorm om warmte te
stockeren, is het gebruik van een boiler
gevuld met water. Een waterboiler van
1000 l op een temperatuur van 70 °C
die afgekoeld wordt naar 40 °C bevat
34,9 kWh bruikbare warmte. Het warmtebufferend vermogen van water is bijgevolg
beperkt.
Een andere vorm van warmteopslag
is het gebruik van pcm’s (Phase Change
Material). Deze pcm’s of fase-overgangsmaterialen maken voor de opslag van
warmte gebruik van de faseverandering
van vast naar vloeibaar. Ze bieden de
mogelijkheid om per volume-eenheid 5
tot 14 keer meer warmte te bufferen dan
watersystemen. Dit werkt als volgt: bij een
bepaalde temperatuur smelt het materiaal.
Tijdens het smelten neemt het materiaal
grote hoeveelheden warmte op, zonder dat
de temperatuur van het materiaal verder
stijgt. Wanneer de temperatuur daalt, stolt
het materiaal en komt de warmte opnieuw
vrij. pcm’s zijn beschikbaar in bijna alle
temperatuurzones. We kunnen 2 grote
groepen onderscheiden: anorganische
zouten en organische verbindingen, waaronder paraffines. Door een goede keuze
van het buffermateriaal met een welbepaalde smelttemperatuur kan voor elke
toepassing de ideale buffer geselecteerd
worden. Het enige obstakel is en blijft de
prijs van een dergelijke installatie. Die
bedraagt op dit moment nog een veelvoud
van warmteopslag met behulp van water.

Bo

zelf geproduceerde elektriciteit tijdelijk op
te slaan en nadien weer zelf te gebruiken.
De winst is dubbel, enerzijds krijgen we
een betere vergoeding voor onze elektriciteit en anderzijds sparen we dure distributienetkosten uit. Jammer genoeg is de
techniek op dit moment nog te duur. De
ontwikkeling van een betaalbaar opslagsysteem voor elektriciteit wordt dé uitdaging van de komende jaren.
In het Nederlandse Vierakker werd als
proefproject op een melkveebedrijf een
Vanadium Redoxflowbatterij van de Oostenrijkse firma CellStrom geïnstalleerd.
De batterij heeft een nominaal vermogen
van 10 kW en een capaciteit van 100 kWh.
Met andere woorden, een volledig opgeladen batterij kan gedurende 10 uur 10 kW
stroom leveren. Aan de basis van deze batterij staat een redoxreactie, waarin vanadiummoleculen elektronen uitwisselen.
Een molecuul dat eerst een elektron verloren heeft, kan er vervolgens 1 opnemen.
De ontlading van de batterij is meer dan
12.000 keer gegarandeerd. Omgerekend
levert dit een levensduur van de installatie op van 25 à 30 jaar. Jammer genoeg is
de kostprijs van deze installatie nog van
een dergelijke grootteorde dat de terugverdientijd nog meer dan 20 jaar bedraagt.
Voorlopig is dit dus nog toekomstmuziek,
maar wie weet: misschien tanken de mensen, naast melk, binnenkort stroom bij de
‘fotonenboer’.

Deze Vanadium Redoxflowbatterij (vrb)
werd geïnstalleerd op
een melkveebedrijf in
Nederland. Ze heeft
een nominaal vermogen van 10 kW en een
capaciteit van 100 kWh.
Bron: Jeroen de Veth,
project Fotonenboer,
www.courage2025.nl
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De verbranding van biomassa is wellicht
de eenvoudigste en meest gekende methode om energie uit vaste hernieuwbare
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Foto: Patr ick Dieleman

projecten voor de pluimveehouderij, maar
nu doen we projecten voor kippen, koeien,
varkens, paarden en geiten, zeg maar het
hele areaal.”
Marijn Zwinkels: “Anders dan de open
armaturen voor de tuinbouw, ontwikkelden we volledig gesloten armaturen,
waarop het stalklimaat geen vat heeft. Ons
productgamma omvat onder andere witte
metaalhalide en ‘gele’ hogedruknatriumarmaturen in 250 W en 400 W voor onder
andere rundvee, paarden- en varkensstallen. Deze zijn optioneel voorzien van
geïntegreerde rode led-nachtverlichting.
Voor pluimvee leveren we breed stralende
armaturen voorzien van een vrijwel volledig dimbare 70 W-spaarlamp, welke
optioneel is voorzien van blauwe led-vangverlichting. Daarnaast bieden we ook nog
hoogfrequente, dimbare tl-armaturen voor
pluimvee aan en ook diverse tl-armaturen
voor in de melkvee-, varkens- en paardensector. We hebben ook nog ledslangen en
pl-lampen van 11 W voor in de pluimveehouderij in de kleuren rood, groen, wit en
blauw in ons assortiment.”
l&t Hoe pakken jullie een project aan?
Marijn: “Voor iedere stal maken we een
lichtplan op maat. We tekenen de plaatsing van de armaturen uit en geven aan
welk type armatuur men best kan gebruiken. Dat plan wordt bezorgd aan de klant.
Na de bespreking, meestal met de dealer,
wordt een offerte opgesteld. Wanneer
een bestelling volgt, is het de dealer die
de lampen installeert en ze eigenlijk ook
verkoopt. Mocht een lamp in het armatuur
na een aantal jaar aan vervanging toe zijn,
dan kan de dealer perfect voor vervanging
instaan.”
l&t Wat zijn de sterke punten van deze
armaturen?
Marijn: “De blauwe led-vangverlichting
bij pluimvee-armaturen en de rode lednachtverlichting bij rundvee-armaturen
zijn in hetzelfde armatuur geïntegreerd.
Hierdoor wordt onder meer bespaard op
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De duurste lamp kan
de goedkoopste zijn
Agrilight uit het Nederlandse Monster specialiseerde

zich in stalverlichting. We gingen langs voor een gesprek
over energiezuinige verlichting. Onze gesprekspartners

ht

zijn commercieel directeur René Van den Dool (links)

ig

en sales manager Marijn Zwinkels.

van Hortilux Schréder voor assimilatiebelichting in de tuinbouw. We zijn ongeveer
11 jaar geleden gestart met verlichtings-
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René Van den Dool: “Dit jaar bestaat Agrilight 10 jaar. Mijn vader startte 15 jaar
geleden met de verkoop van armaturen

– Patrick Dieleman –

Foto’s: Patr ick Dieleman
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Het productgamma van Agrilight bevat onder meer witte metaalhalide en ‘gele’ hogedruknatriumlampen.
De armaturen daarvan zijn optioneel voorzien van een blauwe led-vangverlichting voor gebruik in pluimveestallen.
Voor rundvee-, paarden- en varkensstallen is er een geïntegreerde rode led-nachtverlichting.
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De bijna horizontale reflectoren
weerkaatsen het licht en creëren
een lichtbundel die zorgt voor
egaal licht op de grond
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teringsbedragen zie je dat de hps-armaturen per stuk veel meer kosten, maar
1 armatuur stoot net zo veel licht uit als 11
tl-armaturen van 65 W. Daardoor komt de
totale aanschafprijs voor hps-armaturen
heel gunstig uit. De installatietijd is uiteraard korter wanneer je minder armaturen moet installeren, en hetzelfde geldt
voor installatiematerialen zoals bekabeling. In het onderhoud is bijvoorbeeld
het vervangen van de lampen gerekend.
Voor metaalhalidelampen wordt 8000 tot
10.000 uren gerekend, de hogedruknatriumlamp gaat 18.000 tot 20.000 uren
mee. Voor tl wordt 10.000 uren gerekend,
hoewel er tegenwoordig tl-lampen zijn die
langer meegaan. Met hogedruk natrium
komen de kosten per jaar uit op 1531 euro,
methaanhalide kost 2500 euro terwijl je
met tl op 4000 tot zelfs 5000 euro uitkomt. Uiteraard worden die verschillen
alleen maar groter wanneer je het over
10 jaar bekijkt.”
l&t Weigeren melkveehouders natriumlampen omdat ze geel licht geven?
Marijn: “Sommige melkveehouders zijn
in het begin wat huiverig, maar als ze de
berekeningen zien, en zeker wanneer ze
het van collega’s horen, kiezen ze er in
veel gevallen toch voor. Het blijkt dat ze er
in no time helemaal aan gewend zijn. In
varkens- en pluimveestallen echter wordt
in 99% van de gevallen wit licht voorzien.
Maar onlangs bouwde een varkenshouder
in Loenhout heel mooie en hoge varkensstallen waarin hij onze 400 W-armaturen
toepast met geel hogedruknatriumlicht.
Die man is daar heel tevreden over.”
l&t Er is momenteel een grote hype rond
ledverlichting.
Marijn: “We hebben zelf een ledarmatuur voor vleeskuikenstallen ontwikkeld
en deze werd onlangs op de beurs Space
in het Franse Rennes geïntroduceerd. Het
armatuur is dusdanig ontworpen dat ook
hiermee een maximale breedtespreiding
van 24 m kan worden behaald. Dit arma-

en

te veel licht en een slechte lichtverdeling
op de vloer krijgen. Ook voor varkens, geiten en paarden worden die 250 en 400 W
gebruikt. Voor pluimvee wordt het armatuur alleen maar als 70 W-versie geleverd,
dat tevens dimbaar is van 100% naar 3%.
Hierdoor is een optimaal lichtregime te
bewerkstelligen.”
l&t Welke energiebesparing realiseer je
daarmee?
Marijn licht een verlichtingsplan toe
(zie tabellen 1 en 2): “We hebben 4 types
verlichting naast elkaar gezet. De tl hf
(hoogfrequent) 2 x 58 W hebben we zelf
ook in ons programma. De tl 65 W is
het oude type armatuur met losse starter.
Die werden vroeger altijd gebruikt, maar
dat is om aan te geven welke sprong er is
gemaakt. Voorts onze metaalhalide (mh)
armatuur 400 W en tenslotte de hogedruk
natrium (hps) 400 W. Het aantal armaturen is een belangrijk gegeven. Met de tl
hf 2 x 58 W heb je zeker 70 armaturen
nodig, en van de ouderwetse 65 W zelfs
160 stuks. Die tl-armaturen moeten in 4
rijen worden opgehangen. De 14 armaturen van de metaalhalidelamp worden
gewoon op 1 rij achter elkaar geplaatst
en met hogedruk natrium volstaan zelfs
9 armaturen. Dit komt door de hogere
lumen/wattverhouding van hps ten
opzichte van mh-lampen. Bij de inves-
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bekabeling, installatiekosten en reinigingskosten. De materiaalkeuze is speciaal afgestemd op het gebruik in stallen.
De behuizing is van aluminium. Dat zorgt
voor een snelle warmteafvoer, wat ten goede komt aan de levensduur van de elektronische componenten. We gebruiken veiligheidsglas. Mocht er ooit iets verkeerd
gaan, dan vallen er geen scherven naar
beneden, waaraan de dieren zich zouden
kunnen verwonden. Het belangrijkste
is het ontwerp van de armatuur, samen
met de reflector. De armatuur is aan de
onder- en de zijkant volledig open qua
lichtuitstoot. Dat is al uniek in vergelijking
met alle andere verlichtingssystemen. De
bijna horizontale reflectoren weerkaatsen
het licht en creëren een lichtbundel die
zorgt voor egaal licht op de grond (zie foto
onder)”.
Marijn: “Onze al2007-armaturen zijn in
staat om maximaal 24 m breed te stralen,
met een egale lichtverdeling op het vloeroppervlak. Het is niet zozeer de lamp die
erin zit, want die kan je ‘overal’ kopen. Het
is de behuizing die eromheen zit, die in
samenwerking met de unieke reflectortechniek zorgt voor de kwaliteit van de
lichtspreiding.”
René: “Voor rundvee gebruiken we 250 W
en 400 W. De 250 W gebruiken we enkel
voor de lagere stallen. Anders zouden we

Energieverbruik is grootste kost van licht
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TL HF 2x 58 Watt

Totale investeringskost (€)

Installatiematerialen (€)

Arbeidskost
installeren (€)

Energieverbruik
/jaar (KWh)

Vermogen (W)

Armaturen (€)

Installatie

Armaturen (stuks)

Tabel 1 Installatie

Lichtstroom
(lumen)

Voor een rundveestal wordt gerekend met een lichtniveau van gemiddeld 200 lux. In dit voorbeeld bedragen de afmetingen 22 x 50 m. Er
wordt gerekend dat de lampen per
jaar 2000 uren branden en dat de
levensduur van de installatie 10 jaar
is. De energieprijs wordt gerekend
aan 0,15 euro/kWh.
In de tabellen 1 en 2 worden 4
types verlichting vergeleken: tl hf

800.000

70

6.300

8851

17.702

1330

1.050

8680

1.100.000

160

7.200

11.336

22.672

3040

2.400

12.640

MH 400 Watt

628.571

14

5.110

6104

12.208

266

280

5656

HPS 400 Watt

628.571

9

2.925

3924

7.848

171

180

3276

TL 65 Watt

Bron: BW installatietechniek en Agrilight

Foto: Patr ick Dieleman
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gaat en je dus met een stuk lichtverlies
moet rekenen. Led geeft het meeste licht
bij een omgevingstemperatuur van 0 °C,
tl-lampen bij 20 °C. Voor melkveestallen
is het een probleem dat het in de winter in
feite te koud is. Wanneer het buiten 5 °C
is, dan spreek je bij tl-lampen van 50%
lichtverlies, en in een melkveestal is het
heel vaak 5 °C. Wanneer je daarmee rekening houdt, dan zou je nog meer verlichting in een stal moeten voorzien.”
l&t Wat is jullie mening over led-tl-buizen?
Marijn: “Ik heb dat tot nu toe enkel op
foto’s gezien, dus niet in de realiteit, maar
die situatie zag er heel erg slecht uit. Led-tl

in vleeskuikenstallen gaf volgens die foto’s
een heel slechte lichtverdeling en een
perfecte lichtverdeling is net een van de
belangrijkste zaken in vleeskuikenstallen.
Hoe egaler de lichtverdeling op de vloer is,
hoe rustiger de dieren blijven en hoe beter
ze verdeeld worden over de oppervlakte.
Dat werkt dan weer minder ziektes in de
hand.” r
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tuur wordt momenteel uitvoerig getest en
komt begin 2012 op de markt.”
René: We zagen de laatste tijd vaak dat
bedrijven meegaan in de ledhype. Er
komen nieuwe lampen op de markt,
omdat de politiek zegt dat leds energiezuiniger zijn. Wij zien daar deels verbeteringen in en volgen zeker de ontwikkelingen. We willen zowel dierenwelzijn
als energiezuinigheid vooropstellen en
kijken daarvoor naar de beste techniek die
nu beschikbaar is. Aan de hand hiervan
hebben wij ons ledarmatuur ontwikkeld.
Het kan best zijn dat daarvoor in de toekomst een heel andere lamp komt. Het
hoeft niet per se led te zijn. We richten
ons ook op andere lichtbronnen met een
zekere potentie, die al in andere marktgebieden gebruikt worden en we kijken naar
energiezuinigheid met het beste lichtbeeld
voor het dier zelf.”
l&t Behalve de levensduur speelt ook het
rendement een rol, dat neemt toch af na
een zeker aantal uren?
René: “Dat begint onmiddellijk. In de eerste duizend branduren verlies je met leds
ongeveer 10% aan licht. Nadien blijft hij
stabiel. Dat zal dan nog wel wat teruglopen, maar dat heeft dan te maken met de
temperatuurhuishouding. De lichtsterkte
van ledlampen wordt standaard gemeten
op 25 °C conjunctietemperatuur. Wanneer
de temperatuur oploopt tot 80 °C, wat
voor een led normaal is, krijg je al 20%
minder licht. Die warmteontwikkeling
moet je zien af te voeren.”
l&t In de tuinbouw zie je gekoelde armaturen, is dat nuttig?
René: “We kijken daar ook naar, maar
als je met water koelt, heb je een pomp
nodig en moet je warm water afvoeren. De
bespaarde energie raak je opnieuw kwijt
aan je pomp en het traject dat er achter
hangt. Onze armaturen zijn van aluminium en hebben daardoor een gigantisch
koelingsvermogen. Toch blijf je gebonden
aan het feit dat je minimaal naar 80 °C

Tabel 2 Kosten per jaar
TL HF 2x 58 Watt
TL 65 Watt

Afschrijving

Energie

Onderhoud

Totaal

868,0

2655,24

300,30

3823,54

1264,0

3400,80

396,00

5060,80

MH 400 Watt

565,6

1831,20

182,70

2579,50

HPS 400 Watt

565,6

1177,20

26,55

1531,35

Bron: BW installatietechniek en Agrilight

(hoogfrequent) 2 x 58 W, tl 65 W (oud type
armatuur met losse starter), metaalhalidearmatuur 400 W en tenslotte de hogedruk
natrium hps 400 W. Vooral het lagere energieverbruik en het feit dat er veel minder
armaturen nodig zijn, maken de 2 laatste
types tot de goedkoopste optie, ook al is de
kostprijs per armatuur beduidend hoger.
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Paul Geens kan met zijn zonnepanelen evenveel elektriciteit
produceren als hij zelf gebruikt. Toch moet hij stroom kopen
omdat productie en verbruik niet samenvallen.
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Nieuwe leghennenstal
is een stuk energiezuiniger
Paul Geens was altijd al met het energieverbruik in zijn

Het is duidelijk dat de legsector in ons
land eind dit jaar nog niet helemaal omgevormd zal zijn, net als in de meeste andere
eu-lidstaten. We mogen stellen dat de
meeste bedrijven wel de nodige investeringen gedaan hebben, of intussen de
laatste hand leggen aan de plannen, maar
zo’n 130 bedrijven zullen om allerlei redenen niet op tijd klaar zijn. Daarom pleit de
sectorvakgroep Pluimvee bij de bevoegde
overheden voor een overgangsperiode.
De fod Dierenwelzijn verstuurde net
voor het zomerreces een brief naar de leghennenhouders met de boodschap dat hij
alsnog een gedoogperiode van 6 maan-

den wil toestaan. In die periode zullen de
bedrijven met kippen in een traditionele
kooi een proces-verbaal krijgen. Verder zijn
er geen extra gevolgen, maar ze moeten
hun eieren wel leveren aan een brekerij.
Na 1 juli 2012 mag geen enkele kip nog in
een traditionele kooi gehouden worden.
Slechts in uitzonderlijke, specifieke gevallen zal men van deze regel afwijken.
De sectorvakgroep vindt het jammer
dat deze communicatie de wereld werd
ingezonden vooraleer er een totaalakkoord was met de sector. De standpunten
liggen momenteel dicht in elkaars buurt.
Het standpunt van de sectorvakgroep

Bo

rond de nieuwe leghennenstal van Paul
Geens liggen. “Uitgezonderd in mijn oudste stal die dateert van 1993, houd ik mijn

leghennen in een volièresysteem”, vertelt
Paul. “In die stal houd ik nu de laatste
ronde leghennen, voordat hij verbouwd
wordt om aan de nieuwe Europese normen te voldoen. Er komt een soortgelijk
volièresysteem als in mijn andere stallen,
maar dan zonder buitenloop, want daarvoor ontbreekt de nodige oppervlakte.”
Paul vertelt dat zijn leghennen rondom de
nieuwste stal, die gebouwd is voor 58.000
stuks, over 25 ha grond beschikken. Dat is
4 m² per kip. Hier zaaide hij grasgangen
in. Tussen het gras liggen stroken maïs.
Die heeft Paul nodig om zijn eigen ccm
(corn cob mix) te winnen. “Het Duitse lastenboek voorziet dat er grasgangen zijn,

leghennenstallen begaan. Vijf jaar geleden was hij een
van de eerste landbouwers die zonnepanelen installeerde op zijn stallen (zie Landbouw&Techniek 8, 2007). In
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zijn nieuwste stal zorgen een aantal slimmigheden voor
– Patrick Dieleman –

ig

een besparing op het energieverbruik.
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focusCop...
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Het is geen alledaags beeld om duizenden
kippen te zien scharrelen op het gras, tussen de netjes omheinde maïspercelen die

De omschakeling:
standpunt van de
sectorvakgroep
– Wouter Wytynck,
Beroepswerking –
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maar er is ook beschutting nodig. Daarvoor dient de maïs.”

Foto: Patr ick Dieleman
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Kippenmest in de drooginstallatie. De lucht
wordt via perforaties in de metalen banden
door de mest geblazen.
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Foto: Patr ick Dieleman

De ledverlichting moet de hennen naar de
slaapplaatsen lokken. Men koos voor ledverlichting in plaats van spaarlampen omdat er
voor die laatste te weinig plaats was.

ht

We nemen even een kijkje in de stallen.
De mest wordt van onder de volièrestellingen afgevoerd met een transportband.
Hij wordt verzameld en via andere transportbanden naar de mestdrooginstallatie
gebracht. In de slaapplaatsen boven de
legnesten brandt een snoer met ledverlichting. “We hebben die nodig om de
hennen ’s avonds naar de slaapplaatsen
te krijgen en te zorgen dat de eieren in
de legnesten terechtkomen”, vertelt Paul
Geens. “Ik ben niet echt wild van leds,
omdat ze te weinig licht geven. Veel kleine lampjes geven in totaal toch een stuk
minder licht dan 1 lamp met hetzelfde
vermogen. In mijn andere stal heb ik
om de 2,4 m een spaarlamp van 5 Watt.
In deze slaapplaatsen was er te weinig
plaats om die te monteren. Het voordeel van ledverlichting in vergelijking
met spaarlampen is wel dat ze dimbaar
zijn. Een nadeel is het grotere brandgevaar. In Nederland zijn al enkele stallen
afgebrand waarbij de oorzaak bij de ledverlichting lag. Ik vind het feit dat leds
zuiniger zijn wat overroepen. Voor mij
geven hoogfrequente buislampen nog
steeds de hoogste lichtopbrengst in verhouding tot hun verbruik, maar die zijn
voor deze toepassing niet aan de orde.”
Plots komt vanuit een van de gangen
een vreemdsoortige cabine die aan een
rail hangt. Na 2 seconden is het voertuig
alweer verdwenen in een volgende gang.
Een medewerker controleert de legnesten met de Chicken-trolley, een vinding
van Paul. De trolley duwt de klapdeuren
tussen de compartimenten open en die
sluiten zich nadien opnieuw perfect. “Dat
werkt een stuk handiger dan het inspecteren te voet. De hennen beschouwen alles
wat groter is dan hen als een haan. Ze zetten zich dan neer op de grond, zodat het
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Ledverlichting

Mest drogen
Aan de achtergevel van de nieuwe stal is
een loods voor het drogen van de mest
gebouwd. De mest komt op een band van
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door de gangen lopen echt wel veel tijd
vergt. De trolley zweeft boven de hennen.”

Leghennen met een buitenbeloop bij Paul Geens. Dit
beeld zullen we binnenkort
nog meer zien.

geperforeerde metalen platen terecht.
Daar wordt de warme stallucht doorgeblazen. Vier ventilatoren van elk 2,5 kW
voeren de warme stallucht vanuit het centrale kanaal af naar een drukkamer. Die
ventilatoren staan in voor de basisventilatie, maar indien nodig kan hun frequentie

stelt dat er na 1 januari 2012 geen kippen meer
opgezet worden in een traditionele kooi. Afgezien van bedrijven die een uitzondering kregen,
zullen er na een gedoogperiode van 6 maanden
vanaf 1 juli 2012 geen kippen meer in een traditionele kooi gehouden worden. De uitzonderingen
zullen op een komend overleg met de fod verder
uitgewerkt worden. Dit is ook een fair standpunt
tegenover bedrijven die al omvormden. Zodoende
zal de omvorming in ons land snel afgerond zijn.
Tegelijkertijd wordt de druk van Europa naar de lidstaten ook opgevoerd. De vraag is hoe Europa haar
leghennenhouders in de toekomst zal beschermen
tegenover de goedkope import van landen die het
niet zo nauw nemen met het dierenwelzijn.
Landbouw&Techniek 17 – 7 oktober 2011 •
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Vindingrijk

De Chicken Trolley is een eigen
vinding van Paul Geens. Dit
voertuig hangt aan een rail.
Dit laat een vlottere inspectie
toe, omdat men niet tussen de
kippen door moet lopen.
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In feite was Paul geïnteresseerd in biogasproductie, toen hij iets meer dan 5 jaar
geleden de Energie-infodag van het Innovatiesteunpunt bezocht. Bij toeval kwam
hij toen terecht in een informatiesessie
over zonne-energietoepassingen op het
land- en tuinbouwbedrijf. De subsidiemogelijkheden (toen onder meer nog 30%
vlif-steun) en vooral de beperkte behoefte
aan onderhoud en opvolging overtuigden
hem om voor pv te kiezen. De pv-installatie op zijn nieuwe stal is al zijn derde
installatie. De 3 installaties produceren
samen voldoende elektriciteit opdat hij in
zijn eigen verbruik zou kunnen voorzien,
maar doordat productie en verbruik niet
volledig gelijktijdig gebeuren moet hij

nd

Zonne-energie

toch terugleveren aan het net en op andere momenten aankopen. De registratie
gebeurt door 1 meter met 2 tellers.
Wanneer we het gesprek in zijn bureel
verderzetten, opent Paul een Excelformulier met alle gegevens inzake energieverbruik. In zijn oude stallen is het energieverbruik 3,5 kW per kip per jaar. Daarin is
de werking van de voerkeuken inbegrepen. Vanuit de voerkeuken wordt de ccm,
die 47% van het rantsoen uitmaakt, met
leidingen naar de verschillende stallen
geblazen. Dat verbruikt nogal wat energie. Op basis van het eerste halfjaar raamt
Paul dat hij in zijn nieuwe stal tussen 1,5
en 2 kW per kip per jaar zal uitkomen. Die
winst schrijft hij vooral toe aan de nieuwe
manier van mest drogen: “Er is niet alleen
veel minder druk nodig, ik droog de mest
nu met de energie van de kippen.” r

bo

systeem niet aan de zijkanten van mijn
stal voorzien.”

ht

verlaagd worden. De bijkomende ventilatie wordt verzekerd door 8 grote ventilatoren die allemaal samen aan een frequentieomvormer geschakeld zijn. “Daardoor
bespaar ik veel energie”, verklaart Paul.
“Het energieverbruik is afhankelijk van
het volume lucht dat je moet verplaatsen
en van de snelheid waarmee je de lucht
moet verplaatsen. Nu draaien de 8 ventilatoren tegen een lage snelheid, waardoor ze
elk ongeveer 40 W verbruiken. Er is minder kracht nodig wanneer je 40.000 m³
lucht door een groter gat kan afvoeren. Als
dezelfde hoeveelheid lucht door 1 ventilator zou moeten, dan zou die 1,5 kW verbruiken.
Vanuit de drukkamer wordt de lucht
door de metalen transportbanden geblazen. De mest ligt op 4 niveau’s boven
elkaar. “De mest blijft 2 dagen op de banden in de droogtunnel. Elke morgen en
avond wordt er een laag vol gedraaid en
dus ook een laag afgevoerd. De laatste analyse van 2 weken geleden gaf een drogestofgehalte van 88% aan. ’s Winters kan
dat wat minder zijn, omdat de luchtvochtigheid dan hoger is.” Door het hoge drogestofgehalte is de mest zeer gegeerd voor
verwerking tot pellets. “Ze moet meer dan
80% droge stof bevatten, en dan krijgen
we er geld voor, maar ’t spijtige is dat
droge mest niet zwaar weegt”, grapt Paul.
In zijn oudere stal gebruikt hij een ander
mestdroogsysteem dat veel meer energie vergt. “Drogen met stallucht bestond
al langer, maar bij vroegere types was de
transportband uit geperporeerd polypropyleen gemaakt, in plaats van uit metaal. Dat
is zoals met geperforeerd papier, zoiets
scheurt gemakkelijk, en die problemen
wou ik vermijden. Het nieuwe systeem
heeft als bijkomend voordeel dat het veel
minder plaats inneemt en dwars achter de
stal kon geplaatst worden. De banden zijn
breder en er kan een dikkere laag mest op.
Door de vrije uitloop kon ik een dergelijk

Effecten van luchtwassers
op het energieverbruik
Het plaatsen van een luchtwasser is in de varkenshouvoldoen aan de regelgeving van ammoniakemissiearme

Verbruik door de pompen

hij de stalconstructie moet aanpassen. Daarbij zal het
plaatsen van een luchtwasser ook een verhoging van de

Interne weerstand ventilatie
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De interne weerstand is de belangrijkste
oorzaak van het verhoogde elektriciteitsverbruik. Door een hoge interne weerstand moeten ventilatoren extra vermogen
aanleveren om het gewenste ventilatiedebiet te behalen. Omdat de ventilatie continu in werking is, kan deze extra energiekost snel oplopen.
Het energieverbruik zal pas echt sterk
stijgen als de totale weerstand sterk
verhoogt. In tabel 1 is een berekening
gemaakt waarbij de weerstand van een
luchtwasser oploopt tot 170 Pa. In de
praktijk zal deze waarde enkel voorkomen indien er fouten gemaakt zijn bij
het dimensioneren van de installatie. Het
verbruik voor ventilatie zal, in vergelijking

met de hieronder beschreven situaties
verder stijgen naar 4,39 euro per vleesvarkenplaats. Deze sterk verhoogde weerstand kan verschillende oorzaken hebben:
fouten in het luchtkanaal, de keuze van de
ventilatoren of de dikte van het waspakket,
vervuiling van de luchtwasser, …
Om een idee te hebben van de werking
van je luchtwasser zou iedere installatie
een drukmeter en/of kWh-meter moeten
bevatten. Deze drukmeter moet bij het
opstarten van de stal uitgelezen worden,
samen met het ventilatiedebiet bij minimale en maximale ventilatie. Op deze
manier heeft ieder bedrijf een zicht op
de tegendruk van de luchtwasser en van
de stal in propere toestand. Als de installatie na verloop van tijd een verhoogde
tegendruk registreert, kan de vergelijking
gemaakt worden met de drukverschillen
in propere toestand. Zo krijg je een idee
van de vervuilingsgraad van de luchtwasser. Dit laat ieder bedrijf toe om het ver-

C

Tabel 1 Energiekost voor verschillende ventilatiesystemen voor stal
met 1400 vleesvarkens
Interne
weerstand

Verbruik

Pa

kWh/jaar

Jaarkost
kWh/vvpl

€/jaar1 €/vvpll1 (%)

Klassieke ventilatie
- zonder frequentiesturing

10

29.251

20,89

4.534

3,24

100%

- met frequentiesturing

10

20.604

14,72

3.194

2,28

70%

- zonder luchtwasser

40

22.755

16,25

3.527

2,52

78%

- met luchtwasser

130

30.689

21,92

4.757

3,40

105%

- met luchtwasser2

170

39.667

28,33

6.148

4,39

136%

Centraal luchtkanaal

vvpl = vleesvarkenplaats
De cijfers in bovenstaande tabel zijn geen praktijkcijfers maar simulaties van verschillende stalsituaties
1
2

Elektriciteitsprijs: 0,155 euro/kWh
Situatie met verhoogde ventilatieweerstand

Beredeneerd beslissen

er

Het energieverbruik van een luchtwasser is afhankelijk van 2 factoren: de totale
interne weerstand en het aantal draaiuren
van de pompen.

en

– Bart Baets, Innovatiesteunpunt –

Bo

energiekosten betekenen.

Naast het ventilatieverbruik zal het verbruik van de pompen van de luchtwasser het energieverbruik doen stijgen. Een
pomp van een luchtwasser met een vermogen van 1,5 kW die een volledig jaar in werking is, zal ongeveer 13.120 kWh verbruiken. Dit zal een kost zijn van 2000 euro.
Het verbruik van de pompen varieert sterk
bij luchtwassers van verschillende fabrikanten. De kosten zijn zeer variabel en
vaak heeft het bedrijf onvoldoende kennis
om deze kosten bij het aanschaffen van de
installatie correct in te schatten.
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stalsystemen. Voor de varkenshouder betekent dit dat

nd

derij sinds enkele jaren verplicht. Men moet namelijk

bruik van zijn installatie dagelijks op te
volgen en snel te reageren indien zich problemen voordoen met de installatie.

Een luchtwasser plaatsen heeft dus wel
degelijk gevolgen voor je elektriciteitsverbruik. Er zijn in de praktijk echter veel
verschillen in het energieverbruik van de
verschillende systemen. Voordat je een
installatie aankoopt, bereken je best zeer
goed wat de kosten zijn voor het hele
systeem. Naast energie zijn er nog tal
van andere parameters (arbeid, zuurverbruik, spuiwater, …) die de keuze voor een
bepaalde installatie kunnen bepalen. Op
energetisch vlak zal een luchtwasser het
elektrische verbruik verhogen, maar deze
verhoging zal in grote mate afhankelijk
zijn van de manier waarop je installatie
gedimensioneerd wordt. Laat je dus voldoende informeren voordat je een installatie aankoopt! r

In tabel 1 is de energiekost berekend voor verschillende
ventilatiesystemen (met en zonder luchtwasser) voor een
stal van 1400 vleesvarkens. Als referentie nam men de
klassieke ventilatie (ventilatoren met koker door het dak)
zonder frequentiesturing, waarbij de energiekost 3,24 euro
per vleesvarkenplaats (vvpl) is. De stal met klassieke ventilatie met frequentie gestuurde ventilatoren is het meest
energiezuinig (2,28 euro/vvpl). In nieuwe stallen waarbij
gewerkt wordt met een centraal luchtkanaal zal het ventilatieverbruik slechts een fractie hoger zijn ten opzichte
van stallen met klassieke afzuiging en frequentiesturing
(2,52 euro/vvpl). De berekening voor stallen waarbij een
luchtwasser is toegepast toont aan dat bij een interne
weerstand van 130 Pa, het verbruik voor ventilatie stijgt
(3,40 euro/vvpl), maar deze stijging blijft relatief beperkt.
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Voordat je op je bedrijf groene

nd

energie gaat produceren, is het
belangrijk dat je de energievraag

bo

zo goed mogelijk beperkt. De
meest groene energie is deze die
je niet verbruikt.

– Elvie Plevoets,

en

Innovatiesteunpunt –

gebruik van groene energie ook fossiele
brandstoffen in te zetten. Deze fossiele
brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk gebruiken, is de laatste stap in de
volgorde van handelen wanneer je op een
duurzame wijze te werk wil gaan. Figuur 1
geeft deze trias energetica weer.

ht

Wanneer de voor de hand liggende besparingstechnieken zijn toegepast, kan je
overwegen om groene energie te produceren voor de resterende energiebehoefte op
het bedrijf. De investeringskost voor energieproductie is vaak hoog en de prijs is
hoger naarmate de installatie groter wordt
gedimensioneerd. Het is dus geen goed
idee te investeren in een grotere installatie en daar ook de kosten voor te dragen,
wanneer er nog mogelijkheden zijn om
door middel van kleinere investeringen
eerst energie te besparen. Daarnaast is
het meestal noodzakelijk om naast het
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Energieverbruik bij melkvee: bespaar
jaarlijks tot duizenden euro’s

Kansen voor energiebesparing
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focusCop...
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Alle studies die het energieverbruik van
melkveebedrijven van nabij bekeken, wijzen uit dat er een groot verschil zit tussen
het verbruik van de bedrijven met de laagste en bedrijven met de hoogste energie-
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kosten. Daar waar de ene melkveehouder
3,6 kWh per 100 kg melk verbruikt, komt
de andere aan een verbruik tot 12,8 kWh.
Dit is meer dan driemaal zoveel. Op een
gemiddeld melkveebedrijf is dat een verschil van zowat 10.000 euro per jaar. Dit
impliceert dat veel veehouders duizenden
euro’s per jaar kunnen besparen.
Bedrijven met de laagste energiekosten melken meestal gangbaar, benutten
warmteterugwinning en gebruiken een
voorkoeler. Ze zijn gemiddeld genomen
ook groter, intensiever en hoogproductiever. Daardoor kan de basisbehoefte uitge-

Warmterecuperatie en voorkoeling
De warmte die bij het koelen aan de melk wordt onttrokken, verdwijnt via de condensor.
Bij warmterecuperatie wordt de condensor aan een vat met koud water gekoppeld om
warm water te produceren. Het voorverwarmde water kan in een boiler verder worden
opgewarmd en voor de reiniging van de melkinstallatie en de melkkoeltank gebruikt worden. Per liter melk is 0,5 tot 0,8 l water van ongeveer 55 °C nodig. Er kan op deze manier
tot 60% energie bespaard worden bij de bereiding van warm water. Op het koelproces zelf
kan je besparen door een voorkoeler te plaatsen. Na het melken wordt de melk (35 °C) in
de melkkoeltank zo snel mogelijk onder de 4 °C gebracht. Het plaatsen van een voorkoeler
op de melkleiding voor de koeltank kan de benodigde hoeveelheid energie voor het koelen
beperken. Een voorkoeler werkt volgens het tegenstroomprincipe: water en melk stromen
in aparte platen of buizen in tegengestelde richting. Bij een tegenstroomhoeveelheid van
circa 2 l water per liter melk daalt de melktemperatuur van 36 °C naar 18 à 20 °C, afhankelijk van het contactoppervlak en de temperatuur van het water.
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Gemiddeld gezien is automatisch melken
minder energiezuinig dan conventioneel
melken. Dat is het gevolg van de doorgedreven automatisering. Er zijn echter veel
factoren die mee bepalen of een melkrobot al dan niet energiezuinig werkt. Het
energieverbruik is afhankelijk van het
type robot, maar er zijn ook grote verschillen tussen bedrijven met hetzelfde merk
en type robot. Een belangrijke oorzaak is
het verschil in benutting. Wanneer op een
robot veel koeien staan die weinig melk
produceren, moet de robotarm vaak aansluiten. Aangezien de compressor een
groot deel van het verbruik van de melkrobot voor zijn rekening neemt, kan dit
een groot meerverbruik per liter melk
betekenen ten opzichte van bedrijven
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performante energiesystemen

nd

Slim omgaan met energie op je bedrijf?
Het Energieloket weet raad!
Foto: Patr ick Dieleman
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Figuur 1 Trias energetica. Duurzaam
omgaan met energie betekent eerst energie besparen, dan produceren en vervolgens efficiënt fossiele energie gebruiken.
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Energieverbruik melkrobot
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Wanneer je energie wil besparen, is het
belangrijk te focussen op de grootste
verbruiksposten. Daar kan je immers de
grootste besparing realiseren ten opzichte van het totaalverbruik. Dat laat toe dat
een investering in besparingstechnieken
zichzelf snel terugverdient. In de melkveehouderij is melkproductie gemiddeld
verantwoordelijk voor 84% van de energiebehoefte. Daarnaast wordt nog energie
verbruikt voor verlichting, motoren, pompen, … Het energieverbruik voor de productie van melk kan opgesplitst worden
in 3 belangrijke delen: de productie van
warm water, melkkoeling en melkwinning. Men moet vooral deze processen van
naderbij bestuderen om de besparingsmogelijkheden op een bedrijf na te gaan.
Melkveehouders die het energieverbruik op hun bedrijf willen reduceren,
moeten het toch vooral zoeken in de
melkwinning. Er wordt energie verbruikt
voor het reinigingsproces (warm water),
de melkkoeling en de melkinstallatie. Eenvoudige tips, zoals het goed isoleren van
leidingen en een zo kort mogelijke afstand
van de spoelbak naar de boiler, kunnen al

met een grotere melkgift per melkbeurt
per koe. Daarbij moet de robot ook vaker
reinigen, wat tot een hoger verbruik leidt.
Een veehouder doet er dus verstandig aan
een optimum te vinden tussen het aantal melkbeurten per koe en de hoeveelheid melk per melkbeurt. Dit optimum
kan samen met de leverancier besproken
worden. Het is vaak mogelijk daarop de
toelatingsfrequentie naar de robot af te
stemmen.
Maar ook als men terug rekent naar het
optimaal aantal melkbeurten per dag en
de optimale hoeveelheid melk per robot,
blijven zich opmerkelijke verschillen in
energieverbruik voordoen. De volgende
tips kunnen gebruikt worden om het
energieverbruik van een melkrobot tot een
minimum te beperken. Gebruik de boiler
van de melkrobot zo weinig mogelijk.
Deze boilers gaan minder zuinig om met
energie dan een gangbare elektrische of
gasboiler. Door het water al met een temperatuur van 70 °C bij de robot te laten
aankomen, via een zogenoemde hotfill
bijvoorbeeld, hoeft de boiler van de robot
niet zo hard te werken. Plaats de robot zo
dicht mogelijk bij de melkkamer. Wanneer de robot dichter bij de melkkamer
staat, verbruikt hij minder energie. Het
warme water hoeft dan geen lange weg
door een vaak koude stal af te leggen. Dat
vermijdt dat het warme water afkoelt en
opnieuw moet verwarmd worden door de
robot. Check regelmatig op lekken bij het
gebruik van perslucht. Bij verschillende
types van robots worden de uierborstels
aangedreven met perslucht. Die compressors gaan niet zuinig om met elektriciteit.
Zeker wanneer een leiding of een koppeling lekt, moet de compressor harder
werken. Laat de frequentieregelaars goed
afstellen. Het is belangrijk dat de frequentieregelaars die de vacuümpompen aansturen goed zijn afgesteld. Vaak regelen
zij niet voldoende terug. Een kleine aanpassing verhelpt dat. r
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Focus op de grote verbruikposten

een verschil maken. Dat voorkomt onnodig warmteverlies. Het koelsysteem staat
best ook op een koele plaats, zodat de condensor gemakkelijk zijn warmte kwijt kan.
Het is dus nuttig het koelsysteem te oriënteren naar de noord- of noordoostzijde
van het gebouw. Het energieverbruik voor
de koeling kan ook teruggedrongen worden door de inhoud van de melkkoeltank
goed af te stemmen op de melkproductie.
Een benutting van 70% is het efficiëntst.
Je kan ook installaties plaatsen om verder
energie te besparen. Het energieverbruik
voor de productie van warm water kan je
sterk terugdringen door warmte te recupereren. Een voorkoeler zorgt dan weer
voor een beduidende besparing bij de
koelinstallatie. Deze technieken worden
toegelicht onderaan p. 46. Er is ook meer
en meer interesse voor het installeren van
een zonneboiler. Die warmt water op door
zonnewarmte te gebruiken. Deze investering kan afgewogen worden ten opzichte
van een investering in warmterecuperatie.
Naargelang de hoeveelheid warm water
die men dagelijks nodig heeft, kan men de
boiler optimaal dimensioneren.
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smeerd worden over een grotere hoeveelheid melk.

Het Energieloket biedt eerstelijnsadvies rond het thema energie. Elvie
Plevoets, Inge Goessens en Bart Baets staan voor je klaar met al je vragen over dit onderwerp. Hier zie je Bart tijdens een energiescan.

Heb je vragen over de hierboven toegelichte technieken?
Vraag je je af op welke manier ze kunnen toegepast worden
op jouw bedrijf? Of denk je aan alternatieve energieproductie? Bart Baets, Inge Goessens of Elvie Plevoets van het Energieloket beantwoorden je vragen. Het Innovatiesteunpunt
voor land- en tuinbouw organiseert het Energieloket maandelijks in de verschillende provinciale kantoren. De data vind je
per provincie op onze site www.innovatiesteunpunt.be. Je kan
je daar ook inschrijven. Wens je telefonisch meer info? Dat
kan via 016 28 61 25.
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