Zeginfrastructuur energie oSvang en
buffering van hemelZater sSui- en afvalZaterbehandeling landschaSSelijke
inkleding en mobiliteit kunnen efʖcintieZinsten behaald Zorden
De ontZikkeling van de glastuinbouZzones looSt echter niet van een leien
dakje OS 26 juni 2013 schorste de
5aad van State nog het Srovinciaal
ruimtelijk uitvoeringsSlan 35U3
ɊglastuinbouZgebied 0elseleɋ voor het
gebied Ook oS het onteigeningsSlan
voor de glastuinbouZzone in 5oeselare Zerd in juni 2013 een vordering tot
nietigverklaring ingediend Q
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Zarmtenet voor de levering van laagZaardige Zarmte aan een glastuinbouZcluster Vooral voor de glastuinbouZcluster in 5oeselare lijkt dit een
interessant denksSoor Zaardoor tZee
derde van het energiegebruik zou kunnen Zorden ingevuld met het gebruik
van laagZaardige rest- of afvalZarmte
afkomstig van de nabij gelegen verbrandingsoven GlastuinbouZclusters
bieden Sotentieel voor samenZerkingsvormen met Sartners binnen en
buiten de sector Onder meer door
rationeel gebruik van de versniSSerde ruimte ontZikkeling van nuts- en

INNOVATIE IN LAND- EN TUINBOUW
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ENERGIE EN AUTOMATISERING
ING BIJ
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AZALEATELER KRISTOF VAN
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Het LARA-rapport van het Beleidsdomein Landbouw
bouw
w en
e V
Visserij
serij
eri werd op het azaleabedrijf van
Kristof Van Laere uit Zaffelare voorgesteld. Het bedrijf maa
maakt deel uit van het
maak
Landbouwmonitoringsnetwerk dat is opgericht
technische en milieukundige
ericht
ht om economische,
economis
econom
boekhoudgegevens van deelnemende land-- en tuinbouwbed
tuinbouwbedrijven te verzamelen, te verwerken en
tuinbouw
te analyseren. Zo evalueert het Beleidsdomein
toestand van de land- en tuinbouw als
idsdomein
dsdomein de toesta
toe
ondersteuning van het beleid.
Willy De Geest, tekst en foto’s

3rocesinnovaties ZaarbiM er vernieXZingen doorgevoerd Zorden in het
SrodXctieSroces zelI ziMn de belangriMNste groeS van innovaties +et gaat
voornamelijk om investeringen in
machines en infrastructuur zoals
stallen en serres Daarna volgen
innovaties in de vermarkting OS de

k W De Geest

In Ket LA5A-rDSSort VtDDt
at onder
Dndere te lezen dDt de
e Vierteelt
sierteelt
rteelt oS
NoS VtDDt ZDt betreIt
innovDtieV in
eft de innovaties
i
de Vector Uit een
en
n enTX¬te
enTu¬te Xitgevoerd
uitgevoe
uitgevoerd
in maart 2014
4 onder
nder 750 land- en
tXinboXZerV bliMNt
43 van
belijkt
kt dat 43%
v de b
driMIVleiderV de voorbiMe
oorbije tZee
tZe Maar
jaa een
innovatie oI vernieXZing
Zing doorvoerde
doorv
oS Ket bedriMI Dat Sercentage
enta iV Ket
KoogVt in de tXinboXZVector met 52
Binnen de tXinboXZVector KeeIt de
sierteelt met 62% het hoogste aandeel
innoverende bedriMven

V De mini WKK bij Kristof Van Laere is essentieel om te komen tot een optimale energiebenutting
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Samen met zonneSanelen Zordt de
elektriciteitsvoorziening dus quasi
volledig zelfstandig oS het bedrijf geSroduceerd Kristof verbruikt jaarlijks
zoɋn 160000 kW Zaarvan er 40000 kW
van het net Zordt gehaald OS andere
ogenblikken Zordt ook elektriciteit
aan het net geleverd zodat de balans
quasi nul is De micro-WKK is tot
maart-aSril bijna 24 u oS 24 in bedrijf
De installatie kan bij koude nachten
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Een slimme sturing van de energievoorziening Zaarbij de micro-WKK
een belangrijk onderdeel geZorden is
maakt dat de toestellen onderling met
elkaar communiceren om te komen
tot de meest efʖcinte energiebenut-ting 75% van de elektriciteit die het
bedrijf Sroduceert kan het ook
k zelf
nuttig aanZenden Kristof denkt
enkt ook
na over de installatie van een ZarmZarm
armteSomS Zaardoor overtollige
rtollige
ge elekelek
triciteit zou kunnen omgezet
zet Zorden
Zorde
in Zarmte Door een combinatie van
beide technieken
ken
n Zil hij komen tot een
oStimale valorisatie
risatie
satie van zijn brandstof
brandst
namelijk aardgas
s Uiteraard zorgen
zorge
bestaande technieken
rookgasken
en zoals
zoa roo
condensoren al voor een
en belangrijke
bel
oStimalisering

V Via een softwareapplicatie op zijn tablet kan
an Kristoff constant de en
ene
energieprocessen op zijn bedrijf
volgen.
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Kristof nam het bedrijf in 2001 over
van zijn ouders en heeft nu
• 3 ha teeltoSServlakte Zaarvan de
helft serres Automatisering energie en sortiment zijn drie stokSaardjes van Kristof die zoals hij zelf zegt
vrij technisch is aangelegd en daarom ook regelmatig de inrichting van
zijn bedrijf oS een kritische manier
bekijkt
• 0% van de azaleaɋs Zordt kleurtonend verkocht De forcerie is dus
een belangrijke activiteit geZorden
oS het bedrijf en Kristof heeft dan
ook zijn energiehuishouding grondig
bekeken Na de investering in een
micro-WKK een viertal jaren geleden Zerd recent ook het oudere gedeelte van de serres afgebroken om
Slaats te maken voor energiezuinige
serres die ook ingericht Zerden
voor de toeSassing van de tZeede
generatie van robots die binnenkort
oS het bedrijf zal Zorden ingezet

k W De Geest

derde Slaats staan organisatorische
innovaties 3roductinnovaties en
andere innovaties komen minder vaak
voor Bij .ristof Van Laere kregen de
aanZezige ambtenaren en Sers een
zicht oS Srocesinnovaties en Sroductinnovaties

V De nieuwe serre-afdeling is energiezuinig uitgerust (ook bodemverwarming) en aangepast voor
het inzetten van een robot.

niet volledig in de Zarmtebehoefte
voorzien en dan moet er dus bijgestookt Zorden Een noodgenerator
kan bij een black-out de elementaire
energievoorziening oSvangen
Niet alleen de bedrijfstechnische
asSecten Zorden regelmatig onder
de loeS gehouden ook over verbetering en aanSassing van het sortiment

Zordt veel nagedacht Aan Zelke kleur
of vorm zal de consument de komende
jaren de voorkeur geven" Een niet zo
gemakkelijke denkoefening Vandaar
dat hij in 2008 samen met 21 andere
telers in het verhaal gestaSt is van de
vereniging Azanova die samen met
ILVO de nieuZighedenontZikkeling in
azaleaɋs stuurt en ʖnanciert Q
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