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VOORWOORD

VOORWOORD
Dewarmtebuffer iséénvandetechnische mogelijkhedenwaarmeedeenergie-efficiëntie inde
glastuinbouw kanwordenverbeterd.Omdeverdereontwikkelingvandewarmtebuffertebevorderen
enhetgebruiktekunnenoptimaliseren isbinnenhetproject"Praktijkevaluatie Buffergebruik"
kwantitatieve informatiegegenereerdoverdeenergiegebruiksaspectenvanwarmtebuffersende
relatietussenbuffersenC02-dosering.
Inhetprojectzijndaartoeop40tuinbouwbedrijven gedurende V/zjaarmetingenverrichtaanhet
verwarmingssysteem,hetgasverbruik enhetC0 2dosering-regiem.Ookdeproductiegegevens vande
bedrijvenzijnverzameld.
Hetonderzoek isgefinancierdmetmiddeleninhetkadervandemeerjarenafspraak-energie voorde
glastuinbouw (MJA-E)doorNOVEMenhetProductschapTuinbouwenmetmiddelenuithet
energiebesparingsprogramma voordeglastuinbouwvanhetministerievanLandbouw,Natuurbeheer
en Visserij.
Deresultatenkondenalleenwordengerealiseerddoordatde40tuinderstoestemminghebben
verleendomdemeetinstallatie inhunkassenaanteleggen.Wijzijnergdankbaarvoordegrote
hoeveelheidinformatiediewijdaardoor hebbenverkregenenookvoorhetnauwecontactdatwij
hierdoormetdetuinbouwpraktijk mochtenondervinden.
Hetrapportgeefteengoedoverzichtvandehuidigetoepassingvanwarmtebuffers indepraktijk,en
biedtinzicht indeprocessendieronddeopslagtank eenrolspelen.
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SAMENVATTING

Samenvatting
Omkwalitatief enkwantitatief inzichttekrijgeninhetbuffergebruikendeperspectievendaarvan
hebbenhetIMAGenhetLEIindeperiodeaugustus 1997t/mnovember 1998metingenverrichtbij25
tomaten-en15paprikabedrijven.Hieronderwaren6tomaten-en3paprikabedrijvenzonderbuffer.De
anderebedrijvenhaddeneenbuffermeteencapaciteitdielagtussende30tot 120 m3/ha.
Opdeze40bedrijvenzijnelke5minutendekaslucht-enbuistemperaturenenhetgasverbruik
gemeten.Hetgasverbruik isgemetenmettweetellers.Deeersteteller registreerde alleverbruiktem3
aardgasendetweedeteldealleendeverbruikte m3aardgasopmomentendatdeC02-ventilatorin
werkingwas.Hierdoor konhettotaleaardgasverbruik enhetaandeelvanhetaardgasdatvoor C0 2 doseringwordttoegepastwordenuitgerekend.Naastdezetechnischegroothedenwerdenookde
weekproductie-cijfersverzameld.
Inhetjaarlijks gasverbruik endegemiddeldeetmaaltemperatuurbleekergeennoemenswaardig
verschilwaarneembaartussendetomatenbedrijvenmetenzonderbuffer endepaprikabedrijvenmet
enzonderbuffer.Indetomatenteelt laghetgemiddeldgasverbruik op59m3/(m2jr) eninde
paprikateeltop 49m3/(m2jr).DeC02-doseringlagopdebufferbedrijvenwelaanzienlijk hoger.De
C02-giftopdetomatenbedrijven metbufferwasgemiddeld12kg/(m2jr) enopdepaprikabedrijven
metbuffer gemiddeld9kg/(mzjr)hogerdanopdebedrijvenmethetzelfdegewasmaargeenbuffer.
Deopbrengstcijfersvoordetomatenteelt lieteneenmeerproductievanruim6kg/m2perjaarzienop
degemiddeldeproductieopdebufferbedrijven invergelijkingmetdegemiddeldeproductieopdenietbufferbedrijven.Ditkanechternietzondermeeraanhetgebruikvandebufferwordentoegeschreven
omdatdebufferafmetingen indepopulatieaanzienlijkverschillenenuitde gewasopbrengstresultaten
ras-enteelteffecten evidentzijn.Indepaprika-teelt konopgrondvandeverzamelde
opbrengstgegevens geenpositief verbandtussenhetgebruikvaneenbufferenstijgingvanhet
productieniveauwordenaangetoond.Omdatditdermateintegenspraak ismettheorieenalgemene
praktijk isvoordepaprikaaangenomendathetpositieveeffectvandebuffer (eenhogereC02-gift)
ondergesneeuwd isdoorderas-enteeltverschillen.
Opbedrijvenzonderbuffer lopenaardgas-verbruik enwarmte-afgifteindekassimultaan. Op
bedrijvenmeteenbuffer zijnhetgasverbruik endewarmte-toedieningaandekasvraagechterin
hogemateontkoppeld.Doormetbehulpvaneensimulatiemodelopgrondvankaslucht-en
buistemperaturendewarmte-afgifte teberekenenenmetbehulpvanhetgeregistreerde gasverbruik
dewarmteproductieteberekenenkanopelkmomentvandedagwordenbepaaldoferwarmteinde
bufferwordt opgeslagenofaandebufferwordtonttrokken.Doordebufferwerkingopdezewijzete
berekenen konzonderhetgebruikvanwarmtemeters,dieinclusief montageendemontage rondde
ƒ7500perstukkosten,tocheenbeeldwordengegevenoverheteffectvandewarmtebuffer.
Uitdeberekeningvanhetverschiltussendemaximaleenminimalewarmte-inhoudvandebufferper
dagkondebufferwerkingwordenvastgesteld.Hieruitbleekdatopjaarbasis eengemiddelde
warmtebuffertussende8(paprika)en10(tomaat)m3aardgasequivalentenwarmtetijdelijkopslaat.
Ditkomtovereenmetongeveer 16%vanhetjaarlijksegasverbruik opdiebedrijven.
WanneereenbufferwordtgebruiktalsinstrumentomdekostenvoorC0 2teverminderenblijktdat
indienhetbinnenklimaatvanhetgemiddeldetomatenenpaprikabedrijf wordtaangehoudeninde
tomatenteelt eenbuffer meteenafmetingtussende75en100m3/hatotdelaagsteC02-kostenleidt.
Indepaprikateelt leidteenbuffertussende70en80m3/hatotdelaagstekostenvoorC0 2 .Wanneer
dekostenvoorhetC02-verdeelsysteembuitenbeschouwinggelatenwordenzijndelaagst mogelijke
gemiddeldeC02-kostenindetomatenteelt 3ct/kgenindepaprikateelt4ct/kg.
Indepraktijkwordenechterveelalgroterebuffers gebruiktomdebedrijfseconomisch aantrekkelijke
warmtevernietiginggedurendedenachtinplaatsvangedurendededagplaatstelaten vinden.
Hoewelbedrijfseconomisch aantrekkelijk (deextragaskostenzijnimmerslagerdandeextra
gewasopbrengst) heeftdezewijzevangebruikeennegatieve invloedopdeenergie-efficiency index.
Ditbelemmertderealisatievandedoelstellingvande meerjarenafspraak.
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WanneerdebufferwordtgebruiktomdeC0 2 giftuitketelrookgassenteverhogenzonderextra
energietegebruikenneemthetspecifiekenergiegebruik (deenergie-efficiency index)afopgrondvan
deproductietoename.Eenbuffervan100m3/haishiervoortoereikend.
Opgrondvandeinditrapportgehanteerde relatietussenC02-giftenversproductie blijktde
verbeteringvanhetspecifiekenergiegebruik doorzo'nbuffer indehuidigetomatenteelt beperkttot
5%.Indepaprikateelt isdeafnamevandespecifiekgebruikmaximaal8%.Eenverbeteringvanhet
specifiekverbruikgeeftvooreenspecifieketeelteenevenredigeafnamevandeenergie-efiiciency
index.

INLEIDING

1 Inleiding
Dewarmtebuffer iséénvandetechnischemogelijkhedenwaarmeedeenergie-efficiëntie inde
glastuinbouw kanwordenverbeterd.In1997haddenongeveer 15%vandeglastuinbouwbedrijven en
± 30%vandeglasgroentenbedrijven eenbufferopslagtank (vanderVelden,1998).Indesectoris
overdeperiode90-97eengestagetoenametezienvangemiddeld1.1procentpunt perjaar(2
procentpunt indeglasgroenten).Omdeverdereontwikkelingvandewarmtebuffertebevorderenen
hetgebruiktekunnenoptimaliserenisbehoefteaankwantitatief inzicht indetebehalenenergiebesparingdoorwarmtebuffersenkennisvandetoepassingsvormen.Hiervoor ishetbelangrijkdat
informatieoverwarmtebuffers uiteengrootaantaltuinbouwbedrijvenwordtverzameld.
Ineenvoorstudie naardewijzewaaropheteffectvanwarmtebuffers hetbestkanwordenbepaaldzijn
doorhetIMAGbijeentweetalbuffer-bedrijveneneentweetalniet-buffer bedrijvengedurendeeen
zomerseizoen(1996)metingengedaanaanhetbinnenklimaat endegasmeter(Bakker,1997).Het
betroffenallemaaltomatenbedrijven.Opdebufferbedrijven istoenookeenwarmtemeter indeleiding
naardebuffertank geplaatst.Hetbleekdatdebufferwerking behalvemetdewarmtemeterookgoed
uitberekeningenmetdeanderegemetengroothedenkonwordenbepaald.Opgrondvandepositieve
resultatendiemetdeberekeningenwerdenbehaaldisgeconcludeerddatineenpraktijkevaluatie naar
buffergebruik opgrotereschaaldewarmtemetingachterwege konblijven.
Debehoefteaaneenpraktijkevaluatieopgrotereschaalontstondnaconstateringdatmetnamehet
aantalbedrijvenmeteenbuffer indevoorstudiezeergeringwas.Bovendienwerdenindevoorstudie
aanmerkelijke verschillentussenhetbinnenklimaat indetweebufferbedrijvenwaargenomen.
Aangeziendewerkingvandebuffersterkafhangtvanhetdoordetuindergewenstebinnenklimaatis
hetaantalbedrijvendatindezepraktijkstudie isbestudeerdforsverhoogd.Omdezeredeniserook
gekozenvoorhettoevoegenvanpaprika-bedrijvenaandepopulatie.
Warmtebuffers zijnlangetermijninvesteringenenvormeneenpermanentonderdeelvanhet
verwarmingssysteem.Omeengoedbeeldtekrijgenvandewerkingervanmoetendemetingendus
'minstenseenjaarrondperiodeomspannen.Omdatdemetingenenhetophalenenverwerkenvrijwel
automatischverliepenisdemeetperioderuimgekozenteneindeerzekervantezijneenmooie
jaarrrondperiodetekunnenkiezen.
Demetingenbetroffendekaslucht-enbuistemperatuurenhetgasverbruik,allenop5minuten-basis.
Hetgasverbruik isgemetenoptweetellers.Deenetellerregistreerdehettotalegasverbruik ende
anderealleenhetgasverbruik tijdensC02-doseren.HierdoorkonhetC0 2 doseringsregimeopde
tuinbouwbedrijvenwordenbestudeerd.Ookzijndeproductiegegevens vandebedrijvenverzameld.
Dezegegevens zulleninverbandwordengebracht metdegemetenC02-dosering.Inhoofdstuk2
wordtdeopzetenuitvoeringvanhetpraktijkexperiment uiteengezet.
InHoofdstuk3wordenderesultatenvandemetingenendeberekeningendiedaaropzijnuitgevoerd
gepresenteerdineengrootaantalgrafiekenentabellen.Bijallegrafiekenwordteenkorte interpretatie
gegeven.
Veelvandeinformatiedieindit rapportwordtgepresenteerdisverkregenuitberekeningenaande
gemetenwaardenmethetIMAGsimulatiemodel KASPRO.Indeeersteplaatsisditmodelgebruikt
omdebufferwerking,dienietisgemeten,uitterekenen.Dezeberekeningsmethodiek wordtin
hoofdstuk2uiteengezet.Naastdeberekeningvandebufferwerking zijnermethetmodelook
scenariostudies gedaan.Dezestudiesgevenantwoordopdevraaginhoeverredebuffermaximaalis
benutenopentdemogelijkheidomnategaanwatheteffect zouzijnvaneenvergrotingofverkleining
vandewarmte-opslagtank.
Hoofdstuk3eindigt meteenaantalbedrijfseconomische beschouwingenoverdetoepassingsmogelijkhedenvaneenbuffer.
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2 OPZET EN UITVOERING
InfaseIvanhetproject"Energiebesparingdoorwarmtebuffersindeglastuinbouw"zijnaanbevelingen
gedaanmetbetrekkingtotdemeetmethodeendeuittevoerenberekeningen.Eenvandeconclusies
wasdathetaantalbedrijvendatinfase Iinhetpraktijkonderzoek wasopgenomen(4)veelteweinig
wasalsbasisvooralgemeneuitspraken.Daaromishetaantalpraktijkbedrijvendatinhet
vervolgonderzoek isbetrokkenvelemalengrotergekozen(40,waarvan30meten10zonderbuffer).
Overwegingendieindeselectievandezebedrijveneenrolhebbengespeeldzijngenoemdin§2.1.
Hetgroteaantalbedrijvenvereistdathetaantaltemetengroothedengeminimaliseerd,ende
automatiseringvandegegevensverwerkinggemaximaliseerdwordt.Deuitwerkinghiervanis
beschrevenin§2.2.
InhetrapportvanfaseIisaangegevendathetverkrijgenvaneenantwoordopdegezochte
energiebesparingsprestaties vanwarmtebuffers vooreengrootdeelmiddelseenmodelmatigeaanpak
moetwordengerealiseerd.Deberekeningendiehierbijwordenuitgevoerdendeachtergrondvan
dezeberekeningswijze wordtbeschrevenin§2.3

2.1 Bedrijfspopulatie
Dedeelnemende bedrijvenzijngeselecteerdopgrondvankas-,gewasenlokatie-kenmerken.Het
diendenmodernebedrijventezijninderegiowestland dietomatenofpaprikatelen.Bovendien
moestende kas-afdelingenonderlinggoedvergelijkbaar zijn.Tenslottemoestdegasmetervanhet
bedrijf eenpuls-uitgang hebbendiegoedtoegankelijkis.
Hetoorspronkelijk strevenomdetomatenenpaprika-bedrijveningelijkemateindepraktijkevaluatie
vertegenwoordigdtehebbenisnietgeheelgerealiseerd.Onderde40bedrijvenwarenslechts15
paprika-bedrijven.HetbleeknietmogelijkomuithetbijhetLEIbestaandebestandvanbedrijvenwaar
inhetverledenalseenscontact meewasgeweestmeerpaprika-bedrijventevindendieaande
genoemdecriteriavoldeden.Ditgoldmetnamevoordebedrijvenzonderbuffer.
Deindeinleidinggenoemdebuffer/niet-buffer verhoudingvan%/Hisgebaseerdophetfeitdathet
voordebestuderingvandewerkingvandebuffer indepraktijkvangrootbelangisomoverinformatie
vaneengrootaantalbedrijventebeschikken.Dezebedrijvenvertonenimmersallemaalweervariatie
inbuffergebruik enbufferafmeting.Onderdeniet-buffer bedrijvenisdezevariatieerperdefinitieniet
zodatvolstaankanwordenmeteenbeperkteraantal.Voordetomatenbedrijvenmeteenbuffer/nietbufferverhouding van19/6isgoedaandituitganspuntvoldaan.Bijdepaprikabedrijven komtde
verhoudingslechter uit(12/3enlaterindeproefperiodezelfs 13/2).Deafwijkendeverhoudingenzijn
echteralstoelaatbareafwijkingtenopzichtevanhetoorspronkelijke projectvoorstelgeaccepteerd.
Deuiteindelijke populatiezageralsvolgtuit.
Tabel2.1Aantalbedrijvenpercategorie
tomaat
paprika

metbuffer
19
eerst 12,later13

zonderbuffer
6
eerst3,later2

Vooralin1998werdenopdemeestetomatenbedrijventrostomatengeproduceerd.In tabel2.2.isde
verdelingvandetomatenbedrijven naarsoorttomaatweergegeven.In§3.3wordtnaderopindeling
vanrassenensoorteningegaan.
Onderdepaprikatuinders waseveneenseenflinkeverscheidenheid indegeteeldepaprikakleurente
onderkennen.Dezezijngepresenteerd intabel2.3.Ookhieropwordtin§3.3verderingegaan.
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Tabel 2.2 Overzicht van het aantal deelnemende tomatenbedrijven ingedeeld naar type
Type
Rond
Tussen
Vlees
Tros

1997
7
8

1998
4
8
2
11

Tabel 2.3 Overzicht van de paprikabedrijven ingedeeld naar kleur
Kleur
Geel
Rood
Oranje

1997
5
9
1

1998
4
9
2

2.2 Meetopstelling
Decontinue registratie vantemperaturen en gasverbruik op een aantaltuinbouwbedrijven met en
zonder buffer vormt de basis van het onderzoek. Daartoe isopde 40 bedrijven een datalogger met de
bijbehorende sensoren geplaatst. De meetopstelling bestaat uit een drietal1,2temperatuurvoelers en
twee pulstellers. Detemperatuurvoelers meten de kasluchttemperatuur inde meetbox en de
pijptemperatuur van de verwarmingsgroepen. Depijptemperatuurvoelers zitten halverwege de sträng3.
De pulstellers tellen het aantal kubieke meters gasdat door de gasmeter stroomt. De eerste teller telt
Figuur 2.1Tempertuurvoelers ((1) (2) en (3)) en pulstellers ((4) en (5)) inde meetopstelling
bovennettemperatuur
luchttemperatuur

ondernettemperatuur

gasmeterpulsen

1

Bijsommige bedrijven ontbreekt hettweede net,waardoor op die bedrijven slechts twee
temperatuurvoelers zijn geplaatst.
2

Eén tuinder heeft drie verwarmingsgroepen, waardoor daar vier temperatuurvoelers zijn geplaatst

3

ln enkele gevallen isde voeler dichter naar de aanvoer of de retour van de sträng geplaatst. Hier
wordt in de modelberekeningen rekening meegehouden.
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alle kubieke meters, maar detweede telt alleen gedurende de periode dat de C02-ventilator in werking
is. Devergelijking tussen de standen vandezetwee pulstellers geeft dus direct het aandeel van het
gasverbruik tijdens C02-dosering in hettotale gasverbruik. Eenen ander isgrafisch gevisualiseerd in
figuur 2.1
Detemperaturen worden als 5-minuten-gemiddeldenopgeslagen endetellers worden elke 5 minuten
weer op nul gezet. Op deze manier worden erdagelijks per bedrijf 1920 meetgegevens gegenereerd.
Deze gegevens worden elke nacht ineenvolledig geautomatiseerde procedure door middel van een
modem-verbindingopgehaald en directverwerkt tot kwartier-gemiddelden. Infiguur 2.1is een
schematisch plaatje van de meetopstelling weergegeven.
Nadat alle meetgegevens van het afgelopen etmaal zijn opgehaald wordt, eveneens automatisch,een
eerste controle op de werking van de meetopstellingen uitgevoerd. Dit gebeurt door de gemeten
temperaturen van elk individueel bedrijf tevergelijken met het gemiddelde van de informatie van
soortgelijke bedrijven. Bijonwaarschijnlijk grote afwijkingen wordt een melding gegenereerd, waarna
de gegevens van het betreffende bedrijf nader worden geanalyseerd. Problemenworden hierdoor
vroegtijdig geconstateerd zodat ze snel kunnenwordenverholpen.

2.3 Berekeningen
Infase Iis aangegeven dat hetonmogelijk isom deenergiebesparing ten gevolge van het gebruik van
eenwarmtebuffer te bepalen door hetenergiegebruik van bedrijven met en zonder warmteopslagtank
met elkaar tevergelijken. Dit komt omdattuinders met enzonder buffer (sterk) verschillende
binnenklimaat condities hebben,met nametenaanzien van deC02-concentratie. Het positieve effect
van een buffer hangt namelijk vooralsamen met de mogelijkheid om C02-productie loste koppelen
van de warmteproductie. Hierdoor kande C02-productie worden geconcentreerd inde dag-periode
met een hogere gift en,naar verwachting, hogere gewasproductie als gevolg. Het
energiebesparingseffect van eenwarmte-opslagtank zaldus op een of andere manier berekend
moetenworden.
De berekening van de energiebesparing tengevolge van het gebruik van een buffer kanop twee
manieren worden benaderd. Deeerste,meest rechtlijnige benadering is de bepaling van de
hoeveelheid warmte die uit de buffer wordt onttrokken. Inhetgeval er geen buffer zou zijn moet die
hoeveelheid warmte immers extradoor de ketelworden geproduceerd1.Detweede benadering
verloopt via de bepaling van het effect vandewarmte-opslagtank op de C02-gift endaarmee op de
gewasproductie. Deze benadering resulteert ineen bepaling van het energie-efficiency effect, wat
niettemin vertaald kanworden ineen energiebesparingseffect2.
Om een besparingseffect volgens de eerste benadering te bepalen moet de in-en uitgaande
warmtestroom naar envan de buffer worden bepaald. Indevoorstudie zijn daartoe twee methoden
met elkaar vergeleken. De meest voor de hand liggende methode is deze grootheid te meten middels
eenwarmtestroommeter. Het gebruik vanzo'n instrument leidt echter algauw tot een zeer kostbare
meetinstallatie. Daarom is op grond van de goede ervaring die inde voorstudie met de inzet van
simulatiemodellen isopgedaan besloten de warmtestromente berekenen met behulpvan het
kasklimaat-simulatiemodel KASPRO. Hiervoor zijn behalve de gemetentemperaturen en gaspulsen
ook buitenklimaatgegevens engegevens over de bedrijfsuitrusting vereist. De buitenklimaatgegevens

'Zoudezebenaderingmiddelseenpraktijkproef moetenwordenuitgevoerddanzouhetwarmte-overschot
gedurendededagopéénofanderemaniermoetenwordenvernietigd.Ditkannietdooreenverhogingvande
buistemperatuur,watveelbedrijvenzonderbufferlijkentedoen, omdathierdoorderamenverderopengaanen
deCOï-concentratieindekasdaalt.Hiervoorzouduseenkoeltorenofietsdergelijksmoetenwordengplaatst.
2

Eenverminderingvandeenergie-efficiency betekentdatereengroterteeltoppervlak,methetdaarbij
behorendeenergiegebruik nodigisomeenzelfdeproductieniveautebehouden.

10
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zijnafkomstigvandePBG-lokatieNaaldwijkendegegevensmetbetrekkingtotde bedrijfsuitrusting
zijnverkregenmiddelsinterviews metdebetreffendetuinders.
Debepalingvandewarmtestroomnaardebuffermethetsimulatiemodel berustopdevergelijkingvan
deberekendewarmtebehoeftevanhetverwarmingssysteem metdeberekendewarmteproductiedoor
deketelbijhetgemetengasverbruik.Dewarmtebehoefte wordtdaarbijberekendmetbehulpvande
gemetenbuis-enluchttemperaturen.Hierbijwordttevens rekeninggehoudenmetde
bedrijfsuitrusting.Hetaldusberekendewarmte-overschotwordtindebufferopgeslagen.Dezebuffer
iseveneens inhetmodelopgenomen.Dewarmtestroom uitdebufferwordtopeensoortgelijkewijze
doorhetmodelberekend.Dezeberekendewarmtestroom levertvervolgensdegezochte
energiebesparingtengevolgevandebuffer.
Eenindicatievandeenergiebesparingvolgensdetweedebenaderingkanwordengegevendoorde
vergelijkingvandeenergie-efficientie vanvergelijkbare buffer enniet-buffer bedrijven.Ditismogelijk
omdatnietallenhetgasverbruik,maarookdegewasproductievandebedrijvenbekendis.Bijde
vergelijkingvandezebedrijvenspelenerechternatuurlijkooktalvananderefactoreneenrol.Daarom
wordtheteffectvandebufferopdeenergie-efficientie ookberekendmetbehulpvanKASPRO.Ten
behoevevandezeberekeningwordtdewarmte-enC02-productieverminderdwanneererwarmteoverschottenontstaan.Hierdoorberekent hetmodeleenverminderdegewasproductiezodatook
langsdezewegeenenergie-efficiency-getalkanwordenbepaald.

RESULTATEN

3 RESULTATEN
Inleiding
Inde anderhalf jaar durende meetperiode zijn ruim 30 miljoen meetgegevens verzameld. In dit
hoofdstuk worden deze meetgegevens omgewerkt tot goed hanteerbare en goed leesbare tabellen en
grafieken. De meet-periode is langer dan eenjaar zodat door dit hele hoofdstuk steeds een duidelijk
onderscheid gemaakt wordt tussen de meet-periode die van 1juli 1997tot 1november 1998 loopt en
dejaarrond-periode. Dejaarrond-periode loopt van 1augustus 1997tot 1september 1998en bestrijkt
daarmee twee halve teeltperiodes
Het energiegebruik en het productieniveau worden in hoge mate beïnvloed door de buitenklimaat
omstandigheden. Daarom wordt de meetperiode ineerste instantie geplaatst tegen de achtergrond
van de gemiddelde buitenklimaatomstandigheden. (§ 3.1)
Vervolgens worden de meetgegevens (binnenklimaat,energiegebruik) intwee volledig los van elkaar
te lezen delen besproken (§ 3.2.1. en §3.2.2.). Dit omdat tomaten en paprika's zulke verschillende
gewassen zijn dat het geen zin heeft het dagelijks verloop ende karakteristieken daarvan steeds met
elkaar te vergelijken.Aan heteindvan deze paragraaf (§3.3) wordt wel kort op deverschillen tussen
de karakteristieke kentallen voor de tomaat ende paprika ingegaan.Hierdoor ontstaat een globaal
inzicht inde wijze waarop deze zichtot elkaarverhouden.
In§3.3. worden de resultaten van de registratie van de productieniveau's voor de verschillende
tuinbouwbedrijven gepresenteerd.
In§3.4 wordt nader ingegaan opde bufferwerking. Erworden plaatjes getoond van de bufferbenutting
envoor bedrijven waar een zeer slecht bufferbenutting is geconstateerd wordt kort ingegaan op de
achtergrond daarvan.
In§3.5 wordt de relatietussen bufferafmeting, binnenklimaat en C 0 2 doseringsniveau.
In§3.6 wordt het buffergebruik ende C0 2 doseringsstrategie inverband gebracht met het specifiek
energiegebruik.
Tenslotte worden in§3.7 enkele kwantitatieve en kwalitatieve economische beschouwingen aan het
gebruik vanwarmtebuffers gewijd.
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3.1

Buitenklimaatomstandigheden gedurende de meetperiode

Elkjaar is verschillend.Om een indruk te geven vande mate waarin het meetseizoen afwijkt van de
gemiddelde weerssituatie in Nederland worden indeze paragraaf grafieken en tabellen gepresenteerd
van de buitentemperatuur, stralingssom en het aantal graaddagen.

3.1.1 Buitentemperatuur
Gegevens over de buitentemperatuur worden gepresenteerd inde vorm van etmaaltemperaturen. De
etmaaltemperatuur isde gemiddelde luchttemperatuur over hetetmaal. Infiguur 3.1.1 is het verloop
van die grootheid zoals die zichtijdens het meetseizoen voordeed afgebeeld,samen met de
gemiddelde etmaaltemperatuur over de periode 1989t/m 1996 (elk punt is het gemiddelde van de
acht etmaaltemperaturen voor die dag) en het 10de en 90s,e percentiel1voor etmaaltemperaturen in het
beschouwde acht-jarig tijdvak. Om de grafiek beter leesbaar te makenzijn alle lijnen bewerkt met een
voortschrijdend-gemiddelde2 berekening.

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov
Figuur 3.1.1. Gemeten etmaaltemperatuur tussen 1juli 1997en 1oktober 1998 (getrokken), de 8-jarig
gemiddelde etmaaltemperatuur (lang gestreept) en het 10de en 90se percentiel voor de
etmaaltemperaturen in het 10-jarig gemiddelde (kort gestreept).
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan10gegevenstoegepast

Uitde grafiek blijkt dat de buitentemperatuur inde meetperiode bovengemiddeld was en eind
sie
augustus en begin februari zelfs extreem hoog (boven de 90 percentiel uitkwam)

1

Het 10de percentiel is de waarde waaronder 10%van de waarnemingen liggen en het 90s,e percentiel
de waarde waaronder 90%van de waarnemingen liggen.Het overgrote deel van de waarnemingen
(80%) ligt dus tussen de 10de en 90s16percentiel-lijnen.
2

Bijde gebruikte voorschrijdend gemiddelde berekening isde waarde van elk punt op de lijn het
gemiddelde van de oorspronkelijke waarden van een aantal omliggende punten.
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3.1.2 Stralingssom
Naast temperatuur isde stralingssom een belangrijke grootheid voor detuinbouw. Dit niet alleen
vanwege het effect van straling op het energiegebruik, maar ook omdat licht de belangrijkste
productiefactor is.Ook indeze grafiek worden de gemeten,het langjarig gemiddelde en de 10e10en
90s,e percentiel-lijnen gepresenteerd.
MJ/m2/dag

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov
Figuur 3.1.2. Gemeten stralingssom tussen 1juli 1997en 1oktober 1998 (getrokken), de 8-jarig
gemiddelde stralingssom (lang gestreept) en het 10de en 90se percentiel voor het 10jarig gemiddelde (kort gestreept)
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan 10gegevenstoegepast

3.1.3 Samenvatting
Intabel 3.1.1 zijn dejaartotalen van de gemeten en historische data met betrekking tot de
buitenklimaatomstandigheden over hetjaarrond-tijdvak (1 augustus 1997tot 1september 1998)
opgesteld.
Behalve de etmaaltempertuur en de stralingssom isook het aantal graaddagen uitgerekend1.

Tabel 3.1.1. Gemeten en historische gegevens over dejaartotalen in hetjaarrond tijdvak (01-08-97 tot
01-09-98)

Gemeten
8-jarig gem.
10de percentiel
90s,epercentiel

Temperatuur[SC]
12.3
10.2
9.0
10.9

stral ng [MJ/m /jaarl
3580
3530
3340
3720

graaddaqen[SC]
2248
2960
3360
2700

Uittabel 3.1.1. blijkt datjaarrond meetperiode veelwarmer was dan gemiddeld (zelfs warmer dan het
90sle percentiel) maar dat dit niet gepaard ging met een hogere instraling.

1

Hetaantal graaddagen isde cumulatie van het aantalgraden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur
onder de 18 fiC ligt.
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3.2 Gemetengegevensindekas
Gedurende de meetperiode zijn bij 40 bedrijven per 5 minuten vijf meetgegevens verzameld (de
kaslucht-, de onder- en bovennettemperatuur, het gasverbruik en het gasverbruik tijdens C0 2 doseren, zie §2.1). De hierdoor verkregen 30 miljoen meetgegevens moeten dus intensief worden
bewerkt om ze zinvol interpreteerbaar te maken.Voor de berekening van de inhoud van de meeste
figuren entabellen hadden kwartier- of uurwaarden ook volstaan, maar omdat de gegevens zonder
veel problemen met dit kleine bemonsterings-intervalverzameld konden worden is gekozen de 5minuten gegevens zoveel mogelijk als basis te gebruiken. De meeste figuren worden evenwel
gevormd uit etmaalgemiddelden (temperaturen) of -totalen (gasverbruiken).
Ook indeze paragraaf wordt weer onderscheid gemaakt tussen de meetperiode en dejaarrondperiode.Om de grafieken beter leesbaar te maken isveel gebruik gemaakt van een voorschrijdend
gemiddelde berekening (zie vootnoot 2op pagina 13). Het venster waarmee deze gemiddeldeberekening is uitgevoerd (het aantal waarnemingen dat is gebruikt bij de berekening van een
gemiddelde waarde) issteeds zo klein als mogelijk gehouden en is bij elke grafiek vastgelegd.
Depresentatie van de resultaten van de metingen is uitgesplitst naar de 25tomatenbedrijven (§ 3.2.1)
ende 15 paprika-bedrijven (§3.2.2). Dit omdat detomaat ende paprika totaal verschillende
gewassen zijn, waardoor het geen praktische waarde heeft de onderlinge verschillen uitgebreid te
bestuderen.Wel wordt in §3.2.3 kort op de meest inhet oog springende verschillen ingegaan.

3.2.1 Resultaten bijdeTomaat
De meetresultaten voor de tomaat inde eerste helft van de meetperiode zijn gebaseerd op metingen
bij 15bedrijven met en 6 bedrijven zonder een warmteopslagtank. Injanuari isdaar nogeen 17e
tuinder met buffer bijgekomen. Hiertoe isbesloten omdat de gelegenheid zichvoordeed om een
splinternieuw en volgens de nieuwste inzichten gebouwd bedrijf inde metingen meete kunnen nemen
tegen relatief geringe inspanning.
De bedrijven vormen een goede doorsnee van de betere tuinders. Infiguur 3.2.1 worden de eerst in
het oog springende kenmerken (bedrijfsoppervlak, buffergrootte en gasverbruik) in grafieken
weergegeven. Om gevoel te kunnen krijgen voor de relatie tussen deze grootheden en de C0 2 -gift,
wat naast energiegebruik de centrale grootheid is indit praktijk-onderzoek) is de gemeten gift tegen
deze grootheden op de y-as uitgezet.
C02-gift [kg/m2/jaar]

0

2
Oppervlak [ha]

C02-gift [kg/m2/jaar]

C02-gift [kg/m2/jaar]

40
Bufferarootte rm°/hal

60

80
3

2

Gasverbruik lm /m l

Figuur 3.2.1 Verdeling van enkele typerende kenmerken over de tomaten tuinders inde praktijkproef.
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Figuur 3.2.1. geeft indicaties voor een positieve relatietussen buffergrootte en gasverbruik en C02-gift
en laat zien dat het bedrijfsoppervlak geen rol hierin speelt
Optwee bedrijven na hebben detomatentuinders twee verwarmingsnetten, waarbij op veruit de
meeste bedrijven onderin vier 51-mm pijpen liggenentussen het gewas twee 28 of 32 mm pijpen
hangen. Slechts één tomatentuinder heeft geen condensor. Indien aanwezig is bijalle tuinders
aangesloten op de condensor. Bijextreme koude wordt er heet water in het bovennet bijgemengd.
Slechts Vt van de tomatentuinders gebruikt een energie-scherm.
De kas-uitrusting en het binnenklimaat dat gehanteerd wordt bepalen samen het energiegebruik. De
belangrijkste grootheid die het binnenklimaat markeert is de kasluchttemperatuur. Infiguur 3.2.2 is het
gemiddeld verloop van de etmaaltemperatuur over de meetperiode afgebeeld. Daarnaast toont de
figuur de lO 08 en 90$,e percentiel-lijnen. Indefiguur is onderscheid gemaakt tussen de bedrijven met
buffer (a) ende bedrijven zonder buffer (b).Tenslotte is eenderde grafiek opgesteld waarin het
verschil tussen de gemiddelde etmaaltemperatuur bij de buffer- ende niet-buffer bedrijven wordt
getoond. Een positief getal betekent dat de waarde op de buffer-bedrijven hoger is.Om de grafiek
goed leesbaar te houden zijn inde (c) grafiek geen percentiel-lijnen getekend.
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Figuur 3.2.2 Verloop vande etmaaltemperatuur over de meetperiode voor de bufferbedrijven (a),de
niet-bufferbedrijven (b) en het verschil tussen buffer- en niet-bufferbedrijven (c).
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan 10gegevenstoegepast
Tijdens deteeltwisselingsperiode gaan de percentiel-curven sterk uitelkaar lopen.Dit isook te
verwachten omdat er indie periode bedrijven zijn die de kas al leeg hebben staan en bedrijven waar
nog volop geteeld wordt. Ook de gemiddelde etmaaltemperatuur wordt sterk beïnvloed door de
verdeling tussen het aantal bedrijven dat leeg staat en het aantal bedrijven dat de kas nogvol heeft
staan of al weer met de nieuwe teelt is begonnen.Omdat de gemiddelde etmaaltemperaturenin deze
periode weinig waarde hebben is de verschil-berekening tussen november enjanuari niet gemaakt.
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De gehanteerde kasluchttemperatuur is natuurlijk een belangrijke grootheid die het energiegebruik
bepaalt, maar is niet volledig bepalend. Dewarmte-afgifte wordt immers bepaald door het
temperatuurverschil tussen kaslucht- en buistemperatuur. Daarom isook de buistemperatuur
gemeten. Figuur 3.2.3. toont dit verloop.Omdat de meeste bedrijven 1.25 meter 51-er per m 2 kas
hebben liggen zijn de buistemperaturenop bedrijven met een ander VO gecorrigeerd1,voordat de
gegevens werden verwerkt inde berekening van gemiddelde waarden en percentiel-curven

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov
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Figuur 3.2.3 Verloop van de etmaalgemiddelde temperatuur van het ondemet over de meetperiode
voor de bufferbedrijven (a),de niet-bufferbedrijven (b) en het verschil tussen buffer- en
niet-bufferbedrijven (c). De buistemperaturen van bedrijven met een ander VO dan 0.2
(1.25 meter 51-er per m 2kas) zijn gecorrigeerd voor dit afwijkende VO.
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan5gegevenstoegepast

Ook indeze figuur is de verschil-berekening tussen november enjanuari weggelaten ten gunste van
eenfijnere schaalverdeling op de y-as.
1

Voor een individuele kaswordt het afgegeven vermogen bepaald door het verschil tussen kasluchten pijptemperatuur en het verwarmend oppervlak (VO) per m2 (de pijpomtrek x het aantal meters
pijp per m kas). Inde meeste kassen liggenvier 51-ers per 3.20 m kap. Hier is het VO dus 0.200.
Is het VO kleiner dan zal de warmte-afgifte bijeenzelfde temperatuurverschil tussen buis- en
luchttemperatuur kleiner zijn. Omdat indit onderzoek de warmte-afgifte (=energiegebruik) centraal
staat is indit geval de pijptemperatuur naar boven gecorrigeerd. Een VO groter dan 0.2 kwam in
deze praktijkproef niet voor. Was dit het geval geweest dan zou de buistemperatuur op die
bedrijven naar beneden gecorrigeerd hebben moetenworden om zinvolle gemiddelde
buistemperatuur-berekeningente maken..
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Behalve het verloop van de gemiddelde etmaaltemperatuur van het ondernet isook het verloop van
de ondernettemperatuur over het etmaal een interessant meetresultaat. Immers,erwordt algemeen
verondersteld dat gedurende dewarme periode van hetjaar de ondernettemperatuur op bedrijven
zonder buffer overdag hoger, en 's nachts lager is dan op bedrijven met een buffer. Dit zoute maken
hebben met het feit dat bedrijven zonder buffer dewarmte dievrijkomt bij de C 0 2 productie alleen in
hetverwarmingssysteem kwijt kunnen endaarom geneigd zijnoverdag hunwarmtevraag kunstmatig
teverhogen. Dit om over meer C0 2 te kunnen beschikken.
Bedrijven met een buffer zouden geneigd zijn 's nachts een hogere ondernettemperatuur aante
houden om erzeker vante kunnen zijndat de buffer inde ochtend leegis.
Infiguur 3.2.4 zijn deze gemiddelde etmaalverlopen getoond voor een warme periode (augustus) en
een koude periode (januari). Het gemiddeld etmaalverloop is berekend door eerst voor elk bedrijf de
31 waarnemingen1voor een bepaald tijdstip in het etmaalte middelen tot een gemiddeld
etmaalverloop voor dat bedrijf inde betreffende maand envervolgens de etmaal-verlopen over de
bedrijven te middelen. De percentiel-curves hebben betrekking op de gemiddelde etmaalverlopen van
de 16 bufferbedrijven en 6 niet-bufferbedrijven (endus niet op de 16x31 en 6x31 waarden voor een
bepaald tijdstip). Het 17etomatenbedrijf dat injanuari aan de populatie istoegevoegd is in deze
grafieken niet meegenomen. Inde grafieken (c) en (f) van figuur 3.2.4 wordt het verschil tussen de
etmaalverlopen tussen de buffer- en niet-buffer-bedrijven getoond..

6

12
tijd [uur]

12
tijd [uur]

Figuur 3.2.4 Gemiddeld verloop van de ondernettemperatuur over het etmaal voor de buffer (a) en (d)
en de niet-bufferbedrijven (b) en (e) ineenwarme maand (augustus 1997) en een
koude maand (januari 1998). Het verschil tussen de buffer en niet-buffer bedrijven staat
in de figuren (c) en(f).
Geenvoortschrijdendgemiddeldefiltertoegepast
1

augustus enjanuari hebben 31 etmalen
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Uit figuur 3.2.4. kan worden geconcludeerd dat er indetomatenteelt zonder buffer overdag niet meer
gestookt wordt om de C 0 2 gift opte voeren. Inde maand augustus blijkt dat bedrijven met een buffer
de buistemperatuur 's nachts wel wat hoger aanhouden (5 °C hoger). Deze waarneming geeft voeding
aan de hypothese dat tuinders met een buffer 's nachts actief de buffer proberen leegte trekken om
overdag meer C0 2 te kunnen geven.Hetconstante niveau van38 °C datfiguur (a) gedurende de
nacht laat zien duidt op een minimumbuistemperatuur die op 40 °C is ingesteld. Dit constante niveau
is bij de bedrijven zonder buffer (b) niet terugtevinden.
Inde winter is het geen probleem de buffer leegte krijgen zodat verwacht mag worden dat er geen
behoefte aan geforceerde buistemperatuurverhoging is.Zouden er al minimumbuisinstellingen zijn
dan zullen deze meestal worden overruled door de buistemperatuur die op grondvan de warmtevraag
gewenst is. Er is in de (f) figuur dan ook geen noemenswaardig verschiltussen de buffer en nietbufferbedrijvente zien.
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Figuur 3.2.5 Gemiddeld verloop vande bovennettemperatuur over het etmaal voor de buffer (a) en (d)
en de niet-bufferbedrijven (b) en (e) in een warme maand (augustus 1997) en een
koude maand (januari 1998). Het verschil tussen de buffer en niet-buffer bedrijven staat
indefiguren (c) en (f).Geenvoortschrijdendgemiddeldefiltertoegepast

Naast de ondernettemperatuur is,op de bedrijven waar dat aanwezig is, ook de bovennettemperatuur
gemeten. Omdat het bovennet een gecombineerd condensor- en secundair net is, iseen plaatje van
de etmaalgemiddelde bovennet-temperatuur weinig interessant. Hettemperauurverloop is immers
sterk gecorreleerd met datvan het ondernet ende branderstand.
Wel is de vergelijking van het verloop van de bovennet temperatuur door het etmaal op de buffer- en
niet-buffer-bedrijven verhelderend. Het gevolg van het feit dat het bovennet meestal als condensornet
wordt gebruikt is namelijk dat op bufferbedrijven het bovennet inde warme periode van hetjaar vooral
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overdag warm zal zijnterwijl het bijde niet-buffer-bedrijven eenveelvlakker verloop zalvertonen.
Voor de winter zal het verschiltussen buffer- en niet-bufferbedrijven opdit punt kleiner zijn. Een
overzicht van deze resultaten van de metingen aan het bovennet wordt getoond infiguur 3.2.5. De
curven zijn volgens dezelfde methode berekend als beschreven bijfiguur 3.2.4. De veronderstelde
effecten van de buffer op de bovennet temperatuur zijn infiguur 3.2.5. goed waarneembaar.
Devolgende belangrijke gemeten grootheid is het gasverbruik. Figuur 3.2.6 toont het verloop daarvan
door de meetperiode. Ook hier zijnweer decurven voor het 10de en 90s,e percentiel toegevoegd. Alle
meetgegevens zijn gecorrigeerd voor temperatuur- endrukverschillen encalorische waarde. De
belangrijkste conclusie uitde grafiek isdat de buffer-bedrijven inde warme periode van hetjaar een
duidelijk meerverbruik aan gas vertonen. Uittabel 3.2.1, waar de resultaten vande cummulaties van
dejaarrond-periode zijn weergegeven blijkt evenwel dat over het gehele jaar genomen bufferbedrijven
slechts 0.6 m 3aardgas per m2extra verbruiken. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de
bufferbedrijven het meerverbruik inde warmere perioden moeten hebben gecompenseerd met een
minderverbruik inandere perioden.Hiervoor is geen logische tuinbouwkundige of installatietechnische
verklaring te geven.Het enige dat hierover gezegd kan worden isdat de niet-bufferbedrijven inde
koudere perioden van hetjaar misschien iets minder hadden kunnen stoken.Volgens figuur 3.2.2
zaten deze bedrijven inderdaad stelselmatig ongeveer 0.3 °C hoger in kasluchttemperatuur dan de
bufferbedrijven.
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Figuur 3.2.6. Etmaalverbruik van aardgas voor de bufferbedrijven (a),de niet-buffer-bedrijven (b) en
de het verschil tussen de buffer en niet-buffer-bedrijven (c).Alle gegevens zijn
gecorrigeerd op temperatuur en druk en herleid tot normaalkubiekemeters van 35.65
MJ/m3 (bovenwaarde). Voortschrijdendgemiddeldefiltervan10gegevenstoegepast

20

o

RESULTATEN - Meetgegevens

Descherpe daling begin december markeert deteeltwisselingsperiode. Uit het feit dat de percentielcurven hier ver om het gemiddelde heen liggen blijkt devariatie in hetteeltwisselingstijdstip. Vanwege
hetfeit dat de grote verschillentussen de bedrijven (aldan niet met eenbuffer) indie periode niet
relevant zijntegen de achtergrond van een studie naar verschillen tussen bedrijven met en zonder
buffer is inde (c)-figuur de verschilberekening over november endecember niet getoond.
Tabel 3.2.1. Jaarrond gasverbruiken in hetjaarrondtijdvak (01-08-97 tot 01-09-98)

gemiddeld jaarverbruik [m /m ]
-.de
10 percentiel
90stepercentiel

Met buffer

zonder buffer

59.2
44.0
69.0

58.6
44.9
73.3

Verschil
0.6

Devijfde gemeten grootheid is het gasverbruik tijdens C 0 2 doseren. Dit gegeven kan inde grafieken
worden verwerkt als percentage van detotale hoeveelheid gas die per dag wordt verbruikt (figuur
3.2.7) en als detotale C0 2 gift die door de verbranding van het aardgas wordt gerealiseerd figuur
3.2.8).
percentage van het gas verstookt tijdens C02 doseren
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80
60
40
20
0
80
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Figuur 3.2.7. Verloop van het percentage vande verbrandingsgassen dat voor C 0 2 dosering wordt
aangewend over hetjaar voor de bufferbedrijven (a),de niet-buffer-bedrijven (b).In
figuur (c) worden de gemiddelde-curven uit (a) en (b) bijelkaar getoond.
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan5gegevenstoegepast
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Inde berekeningen is rekening gehouden met de capaciteit van de C0 2 ventilator. Deze capaciteit is
zodanig verondersteld dat alleende C0 2 die bij de branderstand die inde warme periode van het jaar
overdag bijde individuele bedrijven is geregistreerd inde kas kanworden benut. Dit betekent dat het
inkoude periodes van hetjaar nogal eens zalvoorkomen dat de rookgassen uitde verbranding die
tijdens C0 2 doseren wordt geregistreerd slechts den dele tot een bijdrage aan de C0 2 dosering
kunnenworden toegerekend.
Het blijkt dat bufferbedrijven door de buffer aanzienlijk beter gebruik kunnen maken van de C 0 2 die bij
de warmteproductie vrijkomt dan de niet-bufferbedrijven. Sommige bedrijven blijkentijdens de warme
augustus enjuli-maand hunvolledige warmteproductie overdagte kunnen realiseren.
Inde koude maanden is er nauwelijks verschiltussen de buffer- en niet-bufferbedrijven. Dit komt
doordat inde winter de C0 2 vraag zeer beperkt is (weinig ventilatie) enook overdag een ruime
hoeveelheid warmte gebruikt wordt (weinig behoefte aan buffering).
Het veel groter aandeel van het gasverbruik tijdens de periode van C0 2 -doseren komt infiguur 3.2.8.
tot uitdrukking ineen veel grotere dagelijkse C02-gift. Uittabel 3.2.3 blijkt dat dejaarlijkse C 0 2 gift
door de buffer op het gemiddeld tomatenbedrijf bijna 12kg/m2 (41%) kanstijgen.

Tabel 3.2.2. Jaarrond aandeel van het gasverbruik ten behoeve van C0 2 doseren ten opzichte van het
totale gasverbruik in hettijdvak (01-08-97 tot 01-09-98).

Gemiddeld
10de percentiel
90sle percentiel

met buffer [%]
48
31
59

zonder buffer [%]
32
20
44

verschil [% punten]

16

Tabel 3.2.3. Jaarrond C0 2 gift inhettijdvak (01-08-97 tot 01-09-98).

gemiddeld
10de percentiel
90s,epercentiel

met buffer [kg/(m jaar)]
39.9
22.8
53.2

zonder buffer [kg/(m2jaar)]
28.2
18.2
46.3

22

n

verschil [kg/(m jaar)]
11.7

o
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Figuur 3.2.8. Verloop vandeC0 2 gift over hetjaar voor debufferbedrijven (a)ende niet-bufferbedrijven (b)enhetverschil tussen buffer- enniet-bufferbedrijven (c).Voortschrijdend
gemiddeldefiltervan5gegevenstoegepast

23

RESULTATEN -Meetgegevens

3.2.2 Resultaten bijdePaprika
De meetresultaten voor de Paprika inde eerste heltt van de meetperiode zijn gebaseerd op metingen
bij 12bedrijven met en3 bedrijven zonder eenwarmteopslagtank. Inmaart isechter bijéénvan de
niet-buffer bedrijven een buffertank ingebruik genomen zodat ervanaf dat moment nog slechts twee
paprika bedrijven zonder buffer over bleven (en het aantal bedrijven met een buffer opliep naar 13).
Despreiding vande belangrijkste kenmerken van de paprika-bedrijven die betrokken waren bij de
metingen (bedrijfsoppervlak, buffergrootte en gasverbruik) zijn grafisch weergegeven infiguur 3.2.9.
Om gevoel te kunnen krijgen voor de invloed van deze grootheden op de C02-gift isde gemeten gift
tegen deze grootheden op de y-as uitgezet. Dit vanwege de centrale rol die de C02-gift in dit
onderzoek speelt.
C02-gift [kg/m2/jaar]

C02 -gift [kg/m2/jaar]

C02-gift [kg/m2/jaar]

60
50
40
30
20
10
0

2
Oppervlak [ha]

100

50

150

Buffergrootte [m7ha]

Gasverbruik [m 3 /m 2 ]

Figuur 3.2.9 Verdeling vanenkele typerende kenmerken van de bedrijven

Inde figuur geeft de grafiek van C02-gift versus buffergrootte de indruk van een positief verband. De
andere grafieken geven geen aanleiding voor de aanname van een positief verband. Het is overigens
interessant te constateren dat de spreiding inhet gasverbruik onder de paprikabedrijven veel kleiner is
dan onder de tomatenbedrijven.
Op twee bedrijven na zijn de kassen uitgerust met twee verwarmingsnetten waarbij onderin vier 51mm pijpen per kap liggen entussen het gewas twee 28of 32 mm pijpen per kap hangen.Alle tuinders
hebben eencondensor. Bij detwee bedrijven zonder bovennet zit de condensor op de retour van het
ondernet en bij alle andere is de condensor op het bovennet aangesloten. Bij extreme koude wordt er
heet water in het bovennet bijgemengd.Alle paprikatuinders hebben een energie-scherm.
De kas-uitrusting en het binnenklimaat dat gehanteerd wordt bepalen samen het energiegebruik. Het
binnenklimaat kan het gemakkelijkst wordengetypeerd met de etmaaltemperatuur vande kaslucht. In
figuur 3.2.10 is dit verloop van de etmaaltemperatuur over de meetperiode samen met de bekende
10de en 90ste percentiel-lijnen afgebeeld. Indefiguur is onderscheid gemaakt tussen de bedrijven met
buffer (a) en de bedrijven zonder buffer (b). Inde (c)-grafiek is het verschil tussen de gemiddelde
etmaaltemperatuur bij de buffer- ende niet-buffer bedrijven getoond. Een positief getal betekent dat
de waarde op de buffer-bedrijven hoger is. Percentiel-curves voor dit verschil zijn nietzinvol.
Vanaf maart 1998 is één van de PZ-bedrijven overgegaan gaan de PM-groep. Omdat ertoen nog
slechts twee PZ-bedrijven over bleven kunnen vanaf dat geen percentiel-curven worden berekend.
Wel kandan nog wel een gemiddelde lijnworden getekend.
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Figuur 3.2.10Verloop van de etmaaltemperatuur over de meetperiodevoor de bufferbedrijven (a),de
niet-bufferbedrijven (b) en het verschil tussen buffer- en niet-bufferbedrijven (c).
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan10gegevenstoegepast
Deverschilberekening inde teeltwisselingsperiode isweggelaten omdat dit het beeld nogal verstoort,
inhet licht van de onderzoeksdoelstelling niets bijdraagt en de resolutie op de y-as onnodig
vermindert.
Infiguur 3.2.11. wordt deetmaal-gemiddelde ondernettemperatuur voor de buffer-bedrijven (a) en de
niet-buffer bedrijven (b) afgebeeld. Ingrafiek (c) van deze figuur is weer het verschil tussen de
gemiddelden voor de buffer- en de niet-bufferbedrijven weergegeven. De gemeten buistemperaturen
zijn gecorrigeerd indien het VO anders isdan0.2 (zievoetnoot op pagina 17).Ook hier isde
verschilberekening inde teeltwisselingsperiode weggelaten.
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Figuur 3.2.11 Etmaalgemiddelde ondernettemperatuur op de bufferbedrijven (a),de nietbufferbedrijven (b) en het verschil tussen buffer en niet-buffer bedrijven (c). De gemeten
buistemperaturenzijn gecorrigeerd voor een afwijkend VO (anders dan 0.2).
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan5gegevenstoegepast
Naast het etmaalverloop van de ondernettemperatuur is ook het gemiddeld verloop over het etmaal
bestudeerd. Dit om nate gaan of bufferbedrijven 's nachts een extra hoge buistemperatuur
aanhouden om de overdag opgeslagen warmte weer kwijt te raken en om nate gaan of nietbufferbedrijven hun buistemperatuur overdag verhogen om C0 2 te kunnen geven. Infiguur 3.2.12 zijn
deze gemiddelde etmaalverlopen getoond voor een warme periode (augustus) eneen koude periode
(januari). Het gemiddeld etmaalverloop is berekend door eerst voor elk bedrijf de 31 waarnemingen1
voor een bepaald tijdstip in het etmaalte middelen tot een gemiddeld etmaalverloop per bedrijf in de
betreffende maand en vervolgens de etmaal-verlopen over de bedrijven te middelen. De percentielcurves hebben betrekking op de gemiddelde etmaalverlopen van de 12bufferbedrijven en 3 nietbufferbedrijven (en dus niet opde 12x31 en 3x31 waarden voor een bepaald tijdstip).
Het blijkt dat de bufferbedrijven inde warme maand inderdaad 's nachts een hogere buistemperatuur
aanhouden (10 °C hoger).Overdag verschilt de buistemperatuur gemiddeld genomen nauwelijks
tussen de buffer en de niet-buffer bedrijven. De bufferbedrijven laten in deze periode dan ook een wat
hoger gasverbruik zien (ziefiguur 3.2.14). Inde winter treedt het onderzochte effect niet op. Het
verschil inbuistemperatuur datfiguur 3.2.11 (f) laat weliswaar een hogere buistemperatuur zien, maar
het is,gezien de geringe belasting van de buffer injanuari (figuur 3.2.15 enfiguur 3.4.1)
onwaarschijnlijk dat dit in relatie met de C0 2 dosering gezien moet worden.

1

augustus enjanuari hebben 31 etmalen
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Figuur 3.2.12 Gemiddeld verloop van de ondernettemperatuur over het etmaal voor de buffer (a) en
(d) en de niet-bufferbedrijven (b) en (e) ineenwarme maand (augustus 1997) en een
koude maand (januari 1998). Het verschil tussen de buffer en niet-buffer bedrijven staat
indefiguren (c) en (f).
Geenvoortschrijdendgemiddeldefiltertoegepast

Naast de ondernettemperatuur is,op de bedrijven waar dat aanwezig is,ook de bovennettemperatuur
gemeten. Omdat het bovennet een gecombineerd condensor- en secundair net is,is een grafiek van
de etmaalgemiddelde bovennet-temperatuur weinig interessant. Hettemperauurverloop is immers
vooral gecorreleerd met de branderstand.
Wel isde vergelijking van het verloop van de bovennet temperatuur door het etmaal op de buffer- en
niet-buffer-bedrijven verhelderend.Omdat het bovennet namelijk meestal als condensornet wordt
gebruikt zal het bovennet inde warme periode van hetjaar op bufferbedrijven vooral overdag warm
zal zijnterwijl het bij de niet-buffer-bedrijven een veel vlakker verloop zal vertonen.Voor de winter zal
het verschil tussen buffer- en niet-bufferbedrijven op dit punt kleiner zijn.

27

RESULTATEN - Meetgegevens

jan'98

50
40

(d)

• . • ! • • •

30
20
0

12

24

18

°C

(e)

50r
40
30
20

12
15
10

6

12

°C

18

Figuur 3.2.13 Gemiddeld verloop van de bovennettemperatuur over het etmaal voor de buffer (a) en
(d) en de niet-bufferbedrijven (b) en (e) ineen warme maand (augustus 1997) en een
koude maand (januari 1998). Het verschil tussen de buffer en niet-buffer bedrijven staat
inde figuren (c) en (f).
Geenvoortschrijdendgemiddeldefiltertoegepast
Figuur 3.2.13 laat zien dat het veronderstelde gedrag op de bufferbedrijven kan worden
waargenomen, maar op het ene niet-bufferbedrijf dat met een bovennet is uitgerust niet tot uiting
komt.
De grootheid waar in dit rapport alles om draait is het gasverbruik. Het verloop daarvan over de
meetperiode wordt getoond infiguur 3.2.14. Ook hier zijn weer de curven voor het 10de en 90s,e
percentiel toegevoegd.Alle meetgegevens zijn gecorrigeerd voor temperatuur- endrukverschillen en
calorische waarde. De belangrijkste conclusie uit de grafiek is dat de buffer-bedrijven inde warme
periode van hetjaar een duidelijke hoeveelheid gas meer verbruiken, maar inhet voorjaar aanzienlijk
minder verbruiken. Hierdoor verschilt hetjaarverbruik nauwelijks. Dit blijkt ook uittabel 3.2.4. waar de
resultaten van de cummulaties van dejaarrond-periode zijn weergegeven.
Integenstelling tot de situatie bij detomaat (figuur 3.2.8) vindt er gedurende de teeltwisselingsperiode
geen scherpe daling plaats. Dit komt omdat detijdstippen waarop de verschillende bedrijven hun teelt
wisselen veel meer spreiding vertoont (blijkens desterke daling van decurve voor het 10de percentiel
en de lange periode dat het 10de percentiel laag blijft. Eentweede reden isdat, integenstelling tot de
tomaat, de paprika in de eerste weken van deteelt niet zoveel gas verbruikt vanwege het intensieve
schermgebruik indie periode. Dit blijkt uit hetfeit dat het 90s,e percentiel niet ver bovende gemiddelde
curve uitkomt.
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Figuur 3.2.14. Etmaalverbruik vanaardgas voor de bufferbedrijven (a),de niet-buffer-bedrijven (b) en
de het verschil tussen de buffer en niet-buffer-bedrijven (c).Alle gegevens zijn
gecorrigeerd optemperatuur en druk en herleidtot normaalkubikemeters van 35.65
MJ/m3 (bovenwaarde)
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan10gegevenstoegepast

Tabel 3.2.4.Jaarrond gasverbruiken inhet tijdvak van 01-08-97 tot 01-09-98

gemiddeld jaarverbruik [nrfVm*]
,de
10 percentiel
90ste percentiel

met buffer
49.0
40.1
59.7

zonder buffer
49.8
onvoldoende data
onvoldoende data

verschil
-0.8

Devijfde gemeten grootheid is het gasverbruik tijdens C 0 2 doseren. Dit gegeven kan inde grafieken
worden verwerkt als percentage vandetotale hoeveelheid gas die per dagwordt verbruikt (figuur
3.2.15) en als de totale C0 2 gift die door de verbranding van het aardgas wordt gerealiseerd figuur
3.2.16). Inde berekeningen is rekening gehouden met de capaciteit van de C0 2 ventilator. Deze
capaciteit is zodanig verondersteld dat de rookgassen die bijde branderstand die inde warme periode
van het jaar overdag bij de individuele bedrijven is geregistreerd de kas inkunnen worden geblazen.
Dit betekent dat in koude periodes van hetjaar het nogal eens zalvoorkomen dat de rookgassen uit
de verbranding die tijdens C0 2 doseren worden geregistreerd slechts voor dat deel dat door de C 0 2
ventilator kan worden verwerkt tot een bijdrage aan de C 0 2 dosering zijngerekend.
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Figuur 3.2.15. Verloop van het percentage van de verbrandingsgassen dat voor C 0 2 dosering wordt
aangewend over hetjaar voor de bufferbedrijven (a),de niet-buffer-bedrijven (b).In
figuur (c) worden de gemiddelde-curven uit (a) en (b) bijelkaar getoond.
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan5gegevenstoegepast
Figuur 3.2.15 laat zien dat paprikabedrijven met eenbuffer, meer nogdan inde tomatenbedrijven
(figuur 3.2.9) met een buffer, inwarme perioden vrijwel alle warmte overdag produceren.Ook bij de
parika-bedrijven kunnen een aantal bedrijven hunwarmteproductie helemaal latensamenvallen met
de C02-doseringsperiode (90s,e percentiel-curven op 100%). Hierdoor wordt de C02-productie
maximaal benut.

Tabel 3.2.5. Jaarrond aandeel van het gasverbruik ten behoeve van C0 2 doseren ten opzichte van het
totale gasverbruik in hettijdvak 01-08-97 tot 01-09-98

Gemiddeld
10de percentiel
90s,e percentiel

met buffer [%]
40
28
52

zonder buffer [%]
23
onvoldoende data
onvoldoende data

30

verschil [% punten]
17
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Figuur 3.2.16. Verloop van de C 0 2 gift over hetjaar voor de bufferbedrijven (a) en de niet-bufferbedrijven (b) en het verschiltussen buffer- en niet-bufferbedrijven (c).
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan5gegevenstoegepast
Het veel groter aandeel van de hetgasverbruik dat op bufferbedrijven tijdens de periode van C0 2 doseren wordt verbruikt komt infiguur 3.2.16tot uitdrukking ineen veel grotere dagelijkse C0 2 -gift. Uit
tabel 3.2.6 blijkt dat dejaarlijkse C 0 2 gift door de buffer op het gemiddeld paprikabedrijf bijna 9 kg
(60%) kanstijgen.

Tabel 3.2.6. Jaarrond C 0 2 gift in het tijdvak van 01-08-97 tot 01-09-98

Gemiddeld
10de percentiel
90s,epercentiel

met buffer [kg/(m jaar)]
23.4
14.5
35.3

zonder buffer [kg/(m jaar)]
14.6
onvoldoende data
onvoldoende data

31

verschil [kg/(m TT.
jaar)]
8.8

o
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3.2.3 VerschillentussenTomaatenPaprika
Degemiddelde etmaaltemperatuur indetomatenteelt isduidelijk lager dan die inde paprikateelt. Dit
blijkt uit de gegevens intabel 3.2.1. Het gasverbruik isinde paprikateelt echter duidelijk lager (tabel
3.2.2.). Dit wordt veroorzaakt door het intensievere schermgebruik, maar ook door de hogere RV die
indepaprikateelt wordt aangehouden. Dit laatste zorgt ervoor dat hetventilatiedebiet gemiddeld
genomen ongeveer slechts de helft isvan hetventilatiedebiet dat indetomatenteelt gebruikelijk is.
Tabel 3.2.7. Gemiddelde etmaaltemperatuur indetomaten- en de paprikateelt over hettijdvak van 1
augustus '97tot 1september '98 (jaarrond).

Gemiddeld
10de percentiel
90s'9percentiel

Paprika [°C]
20.3
19.2
21.0

Tomaat [°C]
18.1
17.1
19.0

Verschil [°C1
2.2

Tabel3.2.8. Jaarlijks gasverbruik indetomaten- ende paprikateelt over hettijdvak van 1augustus '97
tot 1september '98 (jaarrond).

Gemiddeld
10depercentiel
90stepercentiel

Tomaat [ m ^ m 2 jaar)]
59
44
69

Paprika [ m ^ m * jaar)]
49
41
58

Verschil m3/(mzjaar)]
10

Als laatste vergelijkende tabel wordt hetverschil inC 0 2 gift getoond (tabel 3.2.9). Het blijkt dat in de
tomatenteelt fors meer C 0 2 wordt gegeven dan inde paprikateelt. Dit kan omdat de beschikbaarheid
van C0 2 , vanwege het hogere warmteverbruik aanzienlijk groter is.Het effect vaneen buffer op de
toename van de C0 2 -gift is in absolute zin goedvergelijkbaar, maar in relatieve zin inde paprika-teelt
groter.
Tabel 3.2.9. Jaarrond C0 2 gift inde paprika entomatenteelt, uitgesplitst naar bedrijven met en zonder
buffer.

Tomaat
Paprika
Verschil

met buffer
39.9
23.4
16.5

C0 2 gift [kg/m*]
zonder buffer
28.2
14.6
13.6

11

verschil
11.7
8.8
2.9

RESULTATEN- Productiegegevens

3.3 Resultaten van de gewasproductiegegevens
Van detomaten- en paprikabedrijven die aan het bufferproject hebben deelgenomen zijn de
wekelijkse kg-opbrengst gegevens verzameld voor dejaren 1997en 1998. Voor de meeste bedrijven
gebeurde dat via Groeinet. Van enkele bedrijven zijnde eigen opgaven van de telers verwerkt.
Deopbrengstgegevens worden intwee onafhankelijke paragrafen gepresenteerd.
Opbrengsten van tomaten en paprika zijn niet goed met elkaar te vergelijken. Daar doorheen spelen
binnen elk gewas nogverschillen in ras,teeltsysteem entypen. Daarom worden de
productiegegevens vandetomaten- en de paprikabedrijven onafhankelijk van elkaar gepresenteerd.

3.3.1 Productiegegevens vandetomatenbedrijven
Onder de tomatenbedrijven die aan het bufferproject deelnamen komenvier typen tomaten (rond-,
tussen-,vlees- entrostype) voor envan de meeste typen worden meerdere rassen geteeld. In
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven vande het aantal tomatenbedrijven per type.
Tussen haakjes is het aantal verschillende rassenvermeld.
Tabel 3.3.1 Overzicht van het aantal deelnemende tomatenbedrijven ingedeeld naar type (tussen
haakjes: aantal rassen)

Met buffer

Zonder buffer

Type
Rond
Tussen
Vlees
Tros
Tussen
Tros

1997
7 (3)
5(1)

1998
4 (4)
5(1)
2(1)
8 (6)
3(1)
3J2)

6 (4)
3(1)
3J2J

Het verloop van de kg-productie over hetjaar wordt getoond infiguur 3.3.1.
Over dejaarrond-periode zijn de gegevens gecumuleerd wat leidde tottabel 3.3.2.

Tabel 3.2.2. Versproductie over hetjaarrond tijdvak (01-08-97 tot 01-09-98).

Gemiddelde versproductie [kg/(m jaar)
10de percentiel
go516percentiel

met buffer
48.4
48.4

33.2
59.9

zonder buffer
42.342.3

verschil
6.1

34.2
53.7

De kg-opbrengsten van de bedrijven met trostomaten (9 resp. 11bedrijven in 1997en 1998) bleven
duidelijk achter bij die van de bedrijven met ronde tomaten entomaten van hettussentype. Bij de
bedrijven zonder warmtebuffer werd op de helft van de bedrijven trostomaten geteeld en de andere
helft teelde tomaten van hettussentype. Op de bedrijven met warmtebuffers werden vooral in 1997
relatief minder trostomaten geteeld en meertomaten van het ronde type. In 1998trad een
verschuiving op van ronde typen naar vlees-en trostomaten.
Tabel 3.3.3 Gemiddelde kg-opbrengsten vantomatenbedrijven ingedeeld naar type
Type
Ronde
Tussen
Vlees
Tros

1997
52.7
53.6
44.7

1998 (t/mweek 44)
50.7
48.1
44.3
39.0
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Figuur 3.3.1 Verloop van de kg-productie op detomatenbedrijven over hetjaar voor de bufferbedrijven
(a) en de niet-buffer-bedrijven (b) en het verschil tussen buffer- en niet-bufferbedrijven
(c). Ondanks de ras-verschillen zijn de resultaten beschouwd alsof de rassen
vergelijkbaar waren.Voortschrijdend gemiddelde filter van 5gegevens toegepast

Degemiddelde kg-opbrengst van het ronde type was inbeidejaren duidelijk hoger dan van de andere
typen. Doordat het ronde type uitsluitend voorkwam optomatenbedrijven met een warmtebuffer ligt
het voor de hand dat de bufferbedrijven gemiddeld hogere kg-opbrengsten realiseerden dan de
bedrijven zonder warmtebuffer (figuur 3.3.1).
De hogere gemiddelde productie van de bedrijven met buffer (51.2 kg/m2) ten opzichte van de
bedrijven zonder buffer (46.4 kg/m2) kan echter niet volledig worden toegeschreven aan de andere
typen tomaten. Op de tomatenbedrijven met een warmtebuffer werd meer C 0 2 gedoseerd. Het effect
van de extra C0 2 kan worden vastgesteld aan de handvan detomatenbedrijven waar hetzelfde
tussentype Aromata werd geteeld. Het blijkt dat op deAromatabedrijven met warmtebuffer in 1997
gemiddeld bijna 5 kg per m2 meer werd geoogst dan op de bedrijven zonder warmtebuffer. In 1998
bedroeg het verschil (t/mweek 44) zelfs al ruim 8 kg per m2.Op het effect van een hogere C0 2 gift op
de productie wordt ingegaan inparagraaf 3.5.
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3.3.2 Productiegegevensvandepaprikabedrijven
Slechts drie van de vijftien deelnemende paprikabedrijven had geen warmtebuffer en op deze
bedrijven werden gele, rode of groene paprika's geteeld.Bij de bedrijven met een warmtebuffer
werden vooral rode of gele parika's geteeld.
Tabel 3.3.4 Overzicht van het aantal deelnemende paprikabedrijven ingedeeld naar kleur
Kleur

Metbuffer
Zonderbuffer

1998
3(1)
8(4)
1(1)
1(1)
1(1)

1997
4(1)
8(3)

Geel
Rood
Oranje
Geel
Rood
GroerL

1(1)

KD
JilL

JÜ11

Doordat de rode paprika's veel langer aande planten moeten blijven hangen om hun kleurte krijgen
blijft de productie per m2duidelijk achter bijdie van de andere kleuren. De kg-opbrengst van het bedrijf
zonder warmtebuffer waar groene paprika's werden geteeld was in beidejaren het hoogst van alle
bedrijven. De gemiddelde productie van de bedrijven met gele paprika's lagtussen die van rood en
groenin.
Het verloop van de kg-productie over hetjaar wordt getoond infiguur 3.3.2.
g/m2/dag
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Figuur 3.3.2 Jaarverloop van de kg-productie inde paprika voor de bufferbedrijven (a) en de nietbuffer-bedrijven (b) en het verschil tussen buffer- en niet-bufferbedrijven (c). Ondanks
de ras-verschillen zijn de resultaten beschouwd alsof de rassen vergelijkbaar waren.
Voortschrijdend gemiddelde filter van 5 gegevens toegepast
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Over dejaarrond-periode zijn de gegevens gecumuleerd wat leiddetottabel 3.3.5.
Tabel 3.3.5. Versproductie over hetjaarrond tijdvak (01-08-97 tot 01-09-98).

Gemiddelde versproductie [kg/(m jaar)
-.de
10 percentiel
90slepercentiel

met buffer
20.7
20.7

12.7
34.9

zonder buffer
22.122.1

verschil
-1.4

15.7
34.9

Tabel 3.3.6 Gemiddelde kg-opbrengsten van paprikabedrijven ingedeeld naar kleur
Kleur
Rood
Geel
Groen
Oranje

1998 (t/mweek 44)
21.1
23.1
27.2

1997
21.5
26.2
31.6
-

Omdat de paprikabedrijven met een warmtebuffer voornamelijk rode paprika's teelden bleef de
gemiddelde productie van deze bedrijven inbeidejaren bijna 10% achter bijdie van de
paprikabedrijven zonder warmtebuffer (figuur 3.2). Het aantal bedrijven zonder buffer iste klein om
conclusies te kunnen trekkenten aanzien van productieverschillen die veroorzaakt worden door
verschillende C0 2 doseer-niveau's.
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3.4 Berekening van het buffereffect
Aan de hand van de metingen van momentaan gasverbruik en momentane buistemperaturen kan
worden berekend hoe groot de actuele warmte-overschotten zijndie inde buffer worden opgeslagen.
Dit volgt namelijk uit de vergelijking van het actuele warmte-aanboden de warmtevraag.
Beide componenten kunnen met KASPRO worden berekend. Het warmte-aanbod volgt uit het
gasverbruik (op 5minuten-basis gemeten), deverbrandingswaarde van hetgas en het
ketelrendement. Dewarmte-afgiftevolgt uit het VO endetemperatuur van de buizen,de kaslucht, het
kasdek, de bodem en het gewas. De eerste twee hiervan worden gemeten,de andere termen kunnen
met KASPRO worden berekend.
In§ 3.4.1. wordt eerst de kwaliteit van de modelberekeningen aangetoond middels de vergelijking van
de berekende engemeten gasverbruiken.
In§ 3.4.2. wordt vervolgens ingegaan op de bufferwerking. Hierbij wordt ingegaan op de hoeveelheid
warmte die door middel van de buffer van de dag-periode naar de nacht-periode wordt verplaatst.
In§3.4.3. wordt ingegaan op de effecten van vergroting of verkleining van de buffer, in combinatie
met een intensivering of vermindering van de C0 2 -gift. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor het
gasverbruik en de gewasproductie. Deze effecten worden afzonderlijk, maar ook als combinatie
weergegeven. Decombinatie van deze effecten levert informatie over het effect van de buffer op het
specifiek energie verbruik (lees:energie-efficientie). Het productie- enenergiegebruikseffect heeft
gevolgen voor hetfinanciële resultaat van het bedrijf. Voor de berekeningen aande energiekosten kan
een lineair verband worden gelegdtussen verbruik en kosten.Aan de opbrengstenkant kan dit echter
niet omdat de prijs sterk afhangt van de periode inhetjaar. Inde berekeningen wordt uiteraard met
deze problematiek rekening gehouden.
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3.4.1 Modelberekeningenversusmetingen
Om dewarmtestroomvan en naar de buffer uitte kunnen rekenen moet de actuele warmteafgifte van
de buizen worden vergeleken met deactuele warmteproductie. Het simulatiemodel KASPRO is in
staat deze warmte-afgifte te berekenen.De kwaliteit van deze berekening kanworden onderzocht
door nate gaan inwelke mate detotale warmteafgifte van de buizen bijde gemeten buis- en
luchttemperatuur over een bepaalde periode in relatie te brengen is met het gasverbruik vande ketel.
Om deze relatie te leggen moet ervia het ketelrendement eenconversie worden gemaakt van warmte
naar gas.Het ketelrendement dat daarbij moetworden gebruikt iseen van de invoervariabelen van
KASPRO. Om een goede matching tussen simulatie en metingente krijgen isde waarde die voor het
ketelrendement is gebruikt waar nodig aangepast tenopzichte van de standaard waarde van95%.
Omdat een rendement boven de 97%enonder de85%onwaarschijnlijk iszijn de toegepaste
ketelrendementen door deze waarden begrensd.
Intabel 3.4.1. zijn de resultaten vandevergelijking tussen berekend en gemeten gasverbruik als
procentueel verschil weergegeven voor de maandseptember 1997enjanuari 1998 en mei 1998.
Tevens is indetabel vastgelegd welke ketelrendementen bijde berekeningen zijntoegepast. In
september en meiworden de gasverbruiken door het model met een verschil van+ of- 10%
gesimuleerd envoor een groot aantal bedrijven ismodelfout minder dan+ of- 5%.
Alle paprika-bedrijven en een paartomatenbedrijven hebben een energiescherm Deze bedrijven zijn
indetabel grijs gemarkeerd.Omdat inde modelberekeningen geen gebruik wordt gemaakt van een
energiescherm1 mag voorjanuari verwacht worden dat het berekend gasverbruik fors boven het
gemeten gasverbruik uitkomt. Het meerverbruik zoals dat door het model wordt berekend geeft een
aardig beeldvan de besparing die door het energiescherm wordt gerealiseerd.Wanneer het verschil
tussen meting en berekening voor de paprika-bedrijven aan het scherm wordt toegeschreven blijkt de
energiebesparing door het schermgebruik opjaarrrondbasis op 15% uitte komen.
Als inputgegevens die naast het gemeten temperatuurverloop voor de simulatieberekeningen zijn
gebruikt is indit project volstaan met buisdiameters, kasoppervlak en gevelomtrek.Gezien de toch
grote afwijking tussen model en metingdie bijsommige bedrijven uit detabel blijken moet
geconcludeerd worden dat voor een nauwkeuriger simulatie meer specifieke eigenschappen van de
kas moeten worden meegenomen ende bedrijfsuitrusting nauwkeuriger in kaart moet worden
gebracht. Ondanks hetfeit dat hettotale energiegebruik op een aantal bedrijven en ineen aantal
zomerse perioden nogal eens afwijkt van het gemeten gasverbruik gevende berekeningsresultaten
ruim voldoende aangrijpingspunten voor de bepaling van het buffereffect.

1

Hoewel in KASPRO wel met schermen gerekend kanworden is het energiescherm niet inde
berekening betrokken omdat de schermwerkingniet met de beschikbare datalogapparatuur kon
worden geregistreerd. Dit is bij het opzetten van het onderzoek onderkend en geaccepteerd omdat
schermen tochvooral ineen periode worden gebruikt waarin de buffer weinig wordt aangesproken.
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Tabel 3.4.1. Vergelijking tussen berekend engemeten gasverbruik indrie maanden vande
jaarrondperiode.
bedrijfscode

berekendverbruik/gemetenverbruikx1 0 0 %
september'97
januari98'
mei'98

pmO1
pm02
pm03
pm04
prhO.5
pm06
pm07:

"pzoT"
!pz02 '
J0Z08

tz01
tz02
tz03
tz04
tzQ5;

tz06

100
103
107

91
96
110
110
96
100
105
98
104
99
92
94

88
97
97
93
97
97
93
95
92
97
97
91
97
85
90
88
85
90
88
97
91
85
91
97
97
92
97
96
89
88
93
92
89

ziepm13
100
97

97
93
94

104
99
103
107
100
78

97
87
90
93
91
90

m14
108
102
93
104
99
102
109
95
116
84
101
106
91
91
97
115

114
98
98

110
98
94
95
96
106

i dy

107
109
111
61
93
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3.4.2 Berekende bufferwerking
De dosering van C 0 2 met ketelrookgassen tijdens een periode met een beperkte warmtevraag leidt tot
hetvullen van de buffer. De hoeveelheid warmte die de buffer instroomt kanworden berekend uit de
vergelijking van de warmteproductie (viade gemeten gasmeterpulsen die per 5 minuten worden
geregistreerd) en de warmteafgifte (via de gemeten kaslucht- en buistemperatuur). Infiguur 3.4.1 isde
hoeveelheid warmte die opdeze manier is berekend weergegeven. Detijdelijke opslag is uitgedrukt in
aardgasequivalenten per hectare.

750
625
500
375
250
125
0

nr a.e./ha/dag

(a)

VvlA^v
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I

I
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Figuur 3.4.1. Dagelijkse warmtestroom naar de buffer inaardgasequivalenten per ha per dag voor de
tomatenbedrijven (a) en de paprika-bedrijven (b).
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan10gegevenstoegepast
De warmte die inde buffer wordt opgeslagen is overigens maar een beperkt deel vande warmte die
tijdens C0 2 dosering vrijkomt. Deze fractie is afgebeeld infiguur 3.4.2. Het overige deel wordt via de
verwarming (deels als minimumbuis) direct naar de kas gevoerd. Defiguur laat zien dat de
hoeveelheid warmte dietijdens de C02-dosering inde buffer wordt opgeslagen gemiddeld ongeveer
de helft is. Bij de paprika wordt iets meer inde buffer opgeslagen omdat indie teelt een gemiddeld wat
koeler en vochtiger klimaat heerst zodat daar wat minder gebruik wordt gemaakt van minimum buis.
Warmte die inde buffer wordt opgeslagen is warmte die in het geval er geen buffer zou zijn geweest
had moeten worden afgelucht of niet had kunnen worden geproduceerd.Afluchten van het
warmteoverschot leidt tot een even zo grote stijging van het energiegebruik. Desommatie van de
dagelijkse warmteoverschotten over eenjaarrond periode geeft dus aan welke energiebesparing met
de buffer is gerealiseerd. Infiguur 3.4.3 isdeze sommatie voor alle bedrijven uitgezet tegen de
bufferafmeting. Defiguur laat een duidelijk verband zien tussen bufferafmeting en de hoeveelheid
warmte die inde buffer wordt opgeslagen,maar laat ook zien dat erbijelke bufferafmeting een grote
spreiding is.
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Figuur 3.4.2. Fractie van de dagelijkse warmteproductie ten gevolge van C0 2 -doseren die in de buffer
wordt opgeslagen. Figuur (a) geldt voor detomatenbedrijven en figuur (b) voor de
paprika-bedrijven.
Voortschrijdendgemiddeldefiltervan 10gegevenstoegepast
Despreiding infiguur 3.4.1.wordt veroorzaakt doordat de hoeveelheid warmte die via de buffer kan
lopen wordt begrensd door de bufferafmeting en door de bufferbenutting. Infiguur 3.4.3 wordt de
spreiding alleen bepaald door de bufferbenutting.
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Figuur 3.4.3. Jaarlijkse geregistreerde warmtestroom naar de buffer uitgezet tegen de bufferafmeting
voor de tomatenbedrijven (a) en de paprika-bedrijven (b). Dejaarlijkse warmtestroom
kanworden opgevat alsjaarlijkse energiebesparing door de buffer.
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Verschillen inbufferbenutting kunnen voortkomen uit onderbenutting van debuffer of doordat het
kasklimaat dat de tuinder hanteert ertoe leidt dat erweinig warmteoverschotten inde nacht kunnen
worden afgezet. Om een indruk te krijgen inhet aandeel van deze beide factoren wordt infiguur 3.4.4.
een grafiek getoond waarin dejaarlijkse hoeveelheid warmte die over de buffer loopt zoals die uit het
gemeten C0 2 doseer-regiem kanworden uitgerekend is uitgezet als percentage van de hoeveelheid
warmte die bij het gemeten binnenklimaat volgens het simulatiemodel over de buffer loopt. In deze
berekeningen is het standaard doseeralgoritmevan KASPRO gebruikt. Dit algoritme gaat uit van C 0 2
dosering zonder warmtevernietigingen isgebaseerd op een continue monitoring van de vullingsgraad
van de buffer. Dit betekent dat de branderstand (endus de C0 2 dosering) wordt getemperd op het
moment dat de gemiddelde buffertemperatuur de maximale
vullingsgraad
vullingsgraad die voor dattijdstip vande dag is berekend overschrijdt.
Deze maximale vullingsgraad wordt bepaald door devulcurve die in
het nevenstaande plaatje wordt gevisualiseerd.
Het algoritme dat deze curve opstelt is zodanig ingesteld dat de
eerste 5% van de capaciteit van de buffer wordt gereserveerd voor
het "I e kwartaal van de doseerperiode1, 90%voor het2 9en3e
0.2 0.4 0.6 0.8 1
kwartaal en de laatste 5% in het laatste kwartaal van de
tijdsfractie
doseerperiode wordt gevuld.(Deze instelling bleek de beste keus na
evaluatie van een groot aantal simulatieberekeningen met telkens anders ingestelde vulcurves.)
De branderstand wordt ook getemperd alsde C02-concentratie inde kas boven de 800 ppm uitstijgt.
Devullingsgraad (de y-as) wordt elke dag bij het beginvan de C 0 2 dosering omgezet in gemiddelde
buffertemperaturen waarbij de laagste waarde de gemiddelde buffertemperatuur van dat moment is en
de hoogste waarde op 95 °C wordt gesteld.Een buffer die gedurende devoorafgaande nacht niet
geheel ontladen istempert dus voortdurend de dosering inde daaropvolgende dag.
Het gebruik vandit algoritme betekent dat bijtoepassing van een buffer rookgas C 0 2 kan worden
gegeven zonder dat daardoor het energiegebruik toeneemt.
benuttingsgraad

benuttingsgraad
110
100-

100 120 140
3

Buffergrootte [m /ha]

100 120 140
Buffergrootte [m /ha]

Figuur 3.4.4. Procentueel verschil tussen de warmtestroom dievolgens het simulatiemodel bij het
gemeten binnenklimaat hadkunnen plaatsvinden en de actuele warmtestroom die uit
de metingen berekend is.De resultaten zijn uitgezet tegen de bufferafmeting en
uitgesplitst naar detomatenbedrijven (a) en de paprikabedrijven (b).

1

De doseerperiode beslaat detijd tussen zonsopkomsttot een uur voor zonsondergang.
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Het eerste wat opvalt infiguur 3.4.4. isdat er bedrijven zijn die veel minder warmte inde buffer
opslaan dan de warmte dievolgens de KASPRO vulstrategie inde buffer wordt opgenomen (bedrijven
met een bufferbenutting onder de 100%), maar ook bedrijven die meer warmte inde buffer opslaan
(bedrijven die een benutting boven de 100% hebben). Gezien het feit dat de afwijkingen tussen model
ensimulatie vaak meer den + of- 5% zijn en het feit dat de buffer slechts een deel van de dagelijkse
warmtevoorziening voor zijn rekening neemt isalleen voor de bedrijven die een benuttingsgraad onder
de 90% hebben een nadere analyse op de oorzaak daarvan uitgevoerd.Van de overige bedrijven
mag worden geconcludeerd dat zij praktisch de maximale benutting van hun buffer realiseren.
Bijde tomatenbedrijven hebben 7 (van de 19) bedrijven een meer of mindere onderbenutting. Bij de
paprikabedrijven hebben 3 (van de 13) een opmerkelijke onderbenutting. Om nate gaan waar dit door
komt is eerst gekeken naar de branderstand waarmee op de bedrijven C0 2 wordt gegeven. De
branderstand is bepaald door voor elk bedrijf een histogram van het gasverbruik tijdens C0 2 -doseren
te maken. Indit histogram springt over het algemeen eenduidelijke branderstand, of springen
verschillende branderstanden naar voren.Het maximum van de branderstanden die volgens deze
histogrammen veel voorkomen isals C02-branderstand aangemerkt. De resultaten hiervan voor de
bufferbedrijven zijnweergegeven infiguur 3.4.5
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Figuur 3.4.5. C02-branderstanden voor detomaten- en paprikabedrijven met een buffer.
Uitfiguur 3.4.5. blijkt dat de onderbenutting voor TM15, TM16en TM20 envoor PM02en PM08 goed
kunnen worden verklaard uit deopvallend lage C02-branderstand die op deze bedrijven is
geconstateerd.
Een andere mogelijke oorzaak van een lage benuttingsgraad is een te kleine ontlaad-capaciteit van de
buffer. Dit betekent dat gedurende de nacht de buffer niet goed leeg getrokken kanworden zodat er
de volgende dag ook minder inopgeslagen kanworden.Om dit nate gaan is bekeken hoe vaak het
voorkomt dat er 's nachts volgens de metingen gas met de ketel werd verstookt terwijl de
berekeningen aangaven dat er die nacht minder warmte was verbruikt dan er de vorige dag in de
buffer was opgeslagen (endus de buffer 's ochtends niet leeg is). Het bleek dat dit voor de bedrijven
TM13enTM19 en voor PM06 regelmatig het geval was.
De onderbenutting die voorTMH enTM12 is geconstateerd kon niet door bovengenoemde zaken
worden verklaard. De enige verklaring die dan nog rest isdat de doseer-periode belangrijk korter is
dan de door KASPRO aangehouden doseerperiode van zonsopkomst tot een uur voor
zonsondergang.
Bedrijven met een lage benuttingsgraad hebben een deelvan de extra C0 2 die zijdoor de
beschikbaarheid van de buffer hadden kunnen doseren niet benut. Het verschil inde gerealiseerde
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C0 2 -gift en de hoeveelheid die gegeven had kunnen worden bijeen ruimere branderstand en/of
voldoende ontlaad-capaciteit isweergegeven infiguur 3.4.6.
Door deze onderdosering isook een stukje potentiële productievermeerdering blijven liggen. Infiguur
3.4.7. is voor de 10 bedrijven met onderdosering weergegeven welk productieverlies door de
onderdosering is opgetreden. Met het gemiddeld prijsverloop door hetjaar over de periode 1995 t/m
1997 istevens uitgerekend welke inkomstenderving door de onderbenutting van de buffer is
opgetreden.
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Figuur 3.4.6. Procentueel verschiltussen de C02-gift die volgens het simulatiemodel bij het gemeten
binnenklimaat had kunnen plaatsvinden en de gemeten C0 2 -gift. De resultaten zijn
uitgezet tegen de bufferafmeting en uitgesplitst naar detomatenbedrijven (a) en de
paprikabedrijven (b).
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Figuur 3.4.7. Procentueel verschiltussen defysieke productie dievolgens het simulatiemodel bij het
gemeten binnenklimaat had kunnen plaatsvinden en defysieke productie die het model
voor het gemeten binnenklimaat enC 0 2 doseringsregime berekent. De resultaten zijn
uitgezet tegende bufferafmeting en uitgesplitst naar detomatenbedrijven (a) ende
paprikabedrijven (b).
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Figuur 3.4.8. Procentueel verschiltussen definanciële opbrengst die volgens het simulatiemodel bij
het gemeten binnenklimaat gerealiseerd had kunnenworden plaatsvinden en de fysieke
productie die het model voor het gemeten binnenklimaat en C 0 2 doseringsregime
berekent. De resultaten zijn uitgezet tegen de bufferafmeting en uitgesplitst naarde
tomatenbedrijven (a) en de paprikabedrijven (b).

Uitde resultaten kan worden geconcludeerd dat ereen belangrijke onderbenutting van de buffers
geconstateerd kan worden. Definanciële gevolgen van deze onderbenutting leidt tot een
inkomstenderving van gemiddeld 2%,maar heeft uitschieters naar 4%Wellicht geeft een eenvoudige
wijziging van instellingen van de klimaatcomputer,de aanpassing van de C 0 2 branderstand of de
vergroting van de C02-ventilator bijde betreffende bedrijven aleen belangrijk betere benuttingsgraad
van de buffer.
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3.5 BerekeningvanhetC02effect
Tuinders gebruiken hun buffer als voorziening om hetenergiegebruiks-effect van het gebruik van
ketelrookgassen voor C 0 2 te beperken.Startpunt bijde afweging van detoepassing van een buffer is
dus vooral het effect van deverhoging vande C02-gift die ermee kanworden bereikt. Deze
verhoogde C0 2 gift heeft namelijk een hogere productie endaarmee een hogere financiële opbrengst
totgevolg.
Uitdefiguren 3.2.8 en3.2.16 en detabellen 3.2.3 en3.2.6 blijkt dater een grote spreiding is tussen
de C02-gift bijdeverschillende tuinders. Deze spreiding inde populatie kan gebruikt worden om een
relatiete zoekentussenjaarlijkse gift en hetproductieniveau. Deze beide grootheden zijn infiguur
3.5.1. tegen elkaar uitgezet.
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Figuur 3.5.1. Jaarlijks geregistreerd productieniveau tegen de gemetenjaarlijkse C0 2 gift bij de
tomaat (*) en de paprika (o).
Bijde tomaat toont defiguur eenenorme spreiding inhet productienveau,maar inde punten kan
gemakkelijk een positief verband tussen productie en C02-gift worden gezien. Met name wanneer
alleen de punten waarbij een vette 'a'staat (geldend voor bedrijven die aromata telen) in ogenschouw
worden genomen zou een regressie op hetverbandtussen gift enproductie verdedigbaar zijn. Het
percentage verklaarde variantie zal door de grote spreiding echter gering blijven.Ditzelfde werd ook
gesignaleerd ineerder onderzoek waar C02-gift en productieniveau werden geregistreerd. Indat
onderzoek lag het percentage verklaarde variantie voor een lineaire regressie-anlyse op productie en
C0 2 -gift, gecorrigeerd op lichtdoorlatendheidsverschillen van de kassentussen de 37 en45%. (Van
der Sluis et.al., 1995)
Bijde paprika isde spreiding ook zeer groot. Dit ligt geheel in lijn met de analyse vande resultaten die
inparagraaf 3.3.2 is gepresenteerd.Als er naar de productieniveau's van het meest geteelde
paprikaras, de spirit, gemarkeerd met eenvette 's',lijkt erzelfs een negatief verbandtussen C0 2 -gift
en productie-nieveau te bestaan.Omdat er optheoretische gronden (Gijzen, 1992) en uit
verschillende daarop toegesneden praktijkproeven (Nederhoff, 1994)eenduidelijk positief verband
bestaat tussen C0 2 -gift en productieniveau moetworden geconcludeerd dat het nietverantwoord is
een causale relatietussen gift en productie te baseren op de indeze praktijkstudie gerealiseerde
productie resultaten.
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De relatie tussen productie en C02-gift kan behalve uitde metingen ook berekend worden met behulp
van het simulatiemodel KASPRO. Ingeval het simulatiemodel gebruikt wordt zijn ras-verschillen
uitgesloten en zijn erook geentoevallige mee of tegenvallers. Het model berekent de gewasproductie
immers steeds met hetzelfde gewasfotosynthesemodel (gebaseerd op SUCROS, Gijzen 1992).
Dedoor het model berekende productiecijfers worden getoond infiguur 3.5.2. Door de punten zijn
regressielijnen getekend.Voor detomatenteelt blijkt dan een positief effect van 0.085 kg extra vers
productie per kg extra gedoseerde C0 2 . Het effect isvoor de paprikateelt kleiner, namelijk 0.042 kg
extraversgewicht per kgextra gedoseerde C0 2 . Inrelatieve zinten opzichte van het gemiddelde
versgewicht zijn de marginale effecten echter gelijk namelijk 0.18%per kg extra gedoseerde C0 2 .
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Figuur 3.5.2.Jaarlijks berekend productieniveau tegen de berekendejaarlijkse C 0 2 gift bijde tomaat
(*) ende paprika (o). Deverschillende punten zijnverkregen door bijde gemeten
binnenklimatenverschillende C0 2 -giftente genereren door de bufferafmeting te
variëren.
De spreiding van de punten die infiguur 3.5.2 worden weergegeven komt voort uitverschillen in de
wijze waarop dejaarlijkse gift endeproductie tot stand komt. Dit laatste isafhankelijk van het
binnenklimaat dat bijdeverschillende tuinders is gemeten.Leidt het gemeten temperatuur-regiem
bijvoorbeeld vooral inhet voorjaar tot een hoge gift dan kan dittot eenander productieniveau leiden
danwanneer de gift op grond van het gemeten temperatuur-regiem vooral inde zomer wordt
gerealiseerd. De C02-verliezen zijn indezomer immers groter.
Vanwege het productie-effect heeft de C0 2 gift ook een effect op definanciële opbrengst. Om de
relatie tussen gift en opbrengst te bepalen isde productie die door hetsimulatiemodel wordt berekend
'verkocht' tegen de prijzendie infiguur 3.5.3. zijn afgebeeld. Het model houdt rekening met hetfeit dat
de assimilaten die op een bepaalde dag wordt geproduceerd bijdragen aan een oogstbaar product in
de toekomst. Dit is geïmplementeerd door de dagelijkse productie voor een kwart tegen de prijs van
die week te verkopen,voor een kwart voor de prijs inde daarop volgende week, en het 3e en4e deel
tegen de prijzen inde2de en 3edaaropvolgende week. Het model gaat dus uit van een uitgroeiduur
van bloem tot oogstbare vrucht van4weken.Hetfeit dat de uitgroeiduur inwerkelijkheid varieert heeft
maar een heel beperkt effect omdat het prijsverloop op gemiddelden is gebaseerd en daardoor vrij
vlak verloopt.
De berekening van het definanciële opbrengst die bijde punten uitfiguur 3.5.2. hoort leiddetot de
punten infiguur 3.5.4.
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Figuur 3.5.3 Gemiddeld prijsverloop van detomaat en de paprika inde periode 1995 t/m 1997.(bron:
Kwantitatieve informatie 1998)
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Figuur 3.5.4 Relatie tussen jaarlijkse C02-gift enfinanciële opbrengst van het gewas volgens het
simulatiemodel bij detomaat (*) en de paprika (0).
Figuur 3.5.4. laat zien dat, ofschoon het effect van C02-dosering op de kg-productie bij de paprika
kleiner isdan bij detomaat, het financiële effect van C02-dosering bij de paprika groter is. Dit komt
met name door de hoge prijzen voor paprika in het voorjaar.
Het moet bij deze lijnen wel worden vermeld dat hier het gemiddelde opbrengst-effect van C 0 2 staat
afgebeeld. Van moment tot moment kandit effect aanzienlijk verschillen. Inde zomer bijvoorbeeld,
waar de prijzen laag zijn en het effect van C0 2 vanwege de overwegend grote raamstanden niet zo
groot is zalde financiële opbrengstijging beslist minder dan gemiddeld zijn.
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3.6 RelatietussenCO2-gift,buffergrootte enenergiegebruik
Inde voorgaande paragraaf iseen relatie gelegdtussen C02-gift en productie enfinanciële opbrengst.
Indeze paragraaf wordt ingegaan op dewijze waarop de C02-gift kanwordt gerealiseerd.Opties die
hierbij aan de orde komen zijn de inzet van dewarmtebuffer, het gebruik van zuivere C0 2 en het
gebruik van rookgas-C0 2 met vernietiging van vrijkomende warmte. De keuze die hierin wordt
gemaakt heeft grote invloed op het specifiek energie verbruik (de energie-efficientie). Uitgangspunt bij
alle berekeningen is dat tuinders ineerste instantie gebruik maken van rookgas-C0 2 dievrijkomt op
het moment van warmtebehoefte. Deze C0 2 is immers gratis beschikbaar. Bovenop deze hoeveelheid
kan extra C0 2 worden gegeven.Afhankelijk van de herkomst, kande C0 2 energie-neutraal worden
gegeven (bijtoepassing van een buffer of bij gebruik van zuivere C0 2 ) of leidentot eenverhoging van
het gasverbruik (bijtoepassing van rookgas-C02 met warmtevernietiging). Wanneer
warmtevernietiging optreedt stijgt het gasverbruik met 0.56 m 3per kg C0 2 (1m 3aardgas geeft 1.8kg
C0 2 ).
De relatie tussen C02-gift en eventueel extra energiegebruik wordt getoond infiguur 3.6.1. Deze figuur
laat zien dat het extra energiegebruik ten gevolge vanC02-dosering inprincipe 0 is,tenzij er warmte
wordt vernietigd. Desnijpunten van de schuine lijnen met dex-as zijn berekend door uitgaande van
het buis-en kasluchttemperatuur-regiem van het gemiddeld tomaten en paprikabedrijf met buffer
(TM06 en PM01) met het simulatiemodel uitte rekenen hoeveel C0 2 er zonder warmtevernietiging
kanworden gegeven met een buffer van0, 30,60 en 90 m3/ha.De hellingvan deschuine lijnen is de
eerder genoemde 0.56 m 3per kg C0 2 . Aan de handvan de grafieken kaneenvoudig worden
afgelezen dat inde tomatenteelt een C02-gift van 45 kg/m2perjaar zonder extra energiegebruik met
ketelrookgassen kanworden gerealiseerd wanneer een buffer van 90 m3/hawordt gebruikt. Zonder
die buffer zou het gasverbruik bijdit doseerniveau met bijna 11m3/m2perjaar stijgen.Inde
gemiddelde paprikateelt kan met een buffer van 90 m3/haruim 30 kg C0 2 per m2perjaar met
ketelrookgassen worden gedoseerd zonder dat het energiegebruik hierdoor stijgt.Zonder de buffer
zou het gasverbruik bijdit doseerniveau met bijna 10m 3zijngestegen.
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Figuur 3.6.1. Extra gasverbruik inafhankelijkheid vandejaarlijkse C0 2 -gift metwarmtevernietiging bij
overschotten voor verschillende bufferafmetingen. De resultaten zijn gebaseerd op het
binnenklimaatvan een gemiddelde tomatenteelt (TM06) (a) en een gemiddelde
paprikateelt (PM01) (b) inde periode september 1997tot september 1998.

In het kader van de meerjarenafspraak zoueentoename van het gasverbruik acceptabel zijn indien
de toename van het gasverbruik meer dan evenredig gecompenseerd zou worden door een toename
van de productie. Het gaat immers om devermindering van het specifiek verbruik.
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Dit lijkt echter niet het gevalte zijn. Dit blijkt uitfiguur 3.6.2, waar het specifiek verbruik voor de
tomaten- en paprikateelt als functie van de C02-gift isweergegeven. Dedalende lijn geeft het
specifiek verbruik ingevalde extra C0 2 wordt gegeven met behulp van eenbuffer. Het laagste
specifiek verbruik (het eindpunt van dedalende lijn) wordt inbeide grafiekenverkregen door inzet van
een buffer van 120m 3per hectare en isdan indetomatenteelt ruim 5% en inde paprikateelt ruim 8%
lager dan inde situatie zonder buffer. Bijeen buffer van 90 m3/hais overigens albijna dezelfde
verbetering inhet specifiek verbruik gerealiseerd.
Wanneer nu in plaats van door middelvan een (vergroting van de) buffer de C02-gift zou worden
verhoogd door dewarmte uit extra ketelrookgassen tevernietigen dan gaat het specifiek verbruik in
alle gevallen scherp oplopen.Zo kan uitfiguur 3.6.2 worden afgelezen dat eentomatentuinder die een
buffer van 90 m 3gebruikt enboven de45 kg C0 2 die hijdaardoor zonder extra energiegebruik kan
geven nogeens 5 kgextra geeft (ende warmte daarvan dus aflucht) met zijnspecifiek verbruik op
0.99 uitkomt. Dit is dezelfde waarde die eentomatentuinder zonder buffer bij26 kg C 0 2 realiseert.
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Figuur 3.6.2. Effect van de C02-gift op hetspecifiek energiegebruik bijverschillende wijzen van C 0 2
productie. De resultaten zijn gebaseerd op het binnenklimaat van een gemiddelde
tomatenteelt (a) en een gemiddelde paprikateelt (b) inde periode september 1997tot
september 1998.
De berekeningen waarvan de resultaten infiguur 3.6.2. zijnte zientonen dus duidelijk aan dat elke
toepassing vanwarmtevernietiging hetspecifiek verbruik fors doet toenemen en dus vanuit het
oogpunt vande doelstelling van de Meerjarenafspraak Energie voorkomen moet worden. Overigens
kan de dalende lijnvan het specifiek verbruik bijtoenemende C02-gift ook worden gerealiseerd door
zuivere C0 2 toete dienen.De gebruikte zuivere C0 2 moet dan wel een afvalproduct zijn uit andere
processen. Uiteraard kanerook een mix van detoepassing van een buffer endetoepassing van
zuivere C 0 2 worden gehanteerd.
Bij de resultatenvanfiguur 3.6.2. moet nogde kanttekening worden gemaakt dat de hellingvan de
lijnen wordt bepaald door de reactie van de gewasgroei die KASPRO op de extra C0 2 -gift berekent.
Deze reactie wordt in KASPRO bepaald aan de hand van het effect van C02-dosering op de C0 2 concentratie. Deverandering vande C02-concentratie heeft weer effect opdefotosynthese via de
fotosyntheseformules die zijnontleend aan SUCROS (Gijzen 1992). De beslissing om op deze wijze
de meerproductie te berekenen inplaats vande resultaten van de regressie-vergelijkingen die zijn
weergegeven infiguur 3.5.1. is genomen vanwege de grote spreiding die dezefiguur laat zien.
Bovendien houdt KASPRO rekening met de meest evidente niet-lineariteiten.
Indien de reactie van het gewas op C0 2 sterker is dan de reactie die KASPRO berekent zullen de
neergaande lijnen steiler gaan lopenende opgaande lijnenvlakker. Het isechter zeer
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onwaarschijnlijk datdeopgaandelijnenneergaande lijnenzullenworden.Dezeuitspraak isgebaseerd
ophetfeitdathetgemiddeldspecifiekverbruikvanindetomatenteelt ongeveer 1m3perkgtomaat
bedraagt.Wanneer hettomatengewaseenmeeropbrengstvan300gramperkgextragedoseerde
C0 2 zouhebben(regressieoparomataomfiguur3.5.1.)iservoordeproductievan1kgextra
tomateneenhoeveelheidC0 2 nodigdievrijkomt bijdeverbrandingvan1.8m3aardgas*.Ditismeer
danhetgemiddeldspecifiekverbruikzodatbijvernietigingvandewarmtehetspecifiekverbruikzal
toenemen.
Uitgaandevanhetfeitdatpaprika'songeveerhetdubbeledrogestof percentage hebbenendereactie
vandepaprikadus 150gramperkgextragedoseerdeC0 2 zouzijnvereistéénkgextrapaprikade
C0 2 dievrijkomtbijdeverbrandingvan 3.6m3extraaardgas.Ookditverbruik isaanzienlijk hoger
danhetgemiddeldspecifiekverbruikvoordepaprikadatongeveer2m3aardgasperkgversproduct
bedraagt.

* Deregressieopdegemetengegevensvoordearomataleverteenrichtingscoefficient van300gram
tomaat perkgextraC0 2 .1 kgextratomaatvraagt 1/0.3 =3.3 kgextraC0 2 =1.8m3 aardgas.
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3.7 Bufferafmeting inbedrijfseconomische context
Invoorgaandeparagrafenisgeblekendatheteffectvandebufferkanwordengezienalseen
methodeomhetvernietigenvanwarmtetevoorkomen.Immers,meteenbuffer kandewarmtedie
vrijkomt bijhetdoserenvanC0 2 metketelrookgassenalsnoggedurendedenachtnuttigworden
gebruikt.Uitfiguur3.4.3.kanwordenafgeleiddatindetuinderspopulatiediebijhetpraktijkonderzoek
betrokkenwastot 13m3aardgasequivalentenaanwarmteviadebuffervandedagnaardenachtkon
wordenverplaatst (hetmaximuminfiguur3.4.3.(a)).
Eeninteressantevraagdienukanwordengesteldbetreftdebedrijfseconomische effectenvande
bufferafmeting.Dezebedrijfseconomische effectenkunnenvanuittweegezichtspuntenworden
benaderd.
Indeeerstebenaderingwordtdebuffer beschouwdalsinstrumentwaarmeedekostenvoor C0 2
kunnenwordengeminimaliseerd.Immers,uitgaandevanpositieveresultatenvanC02-doseringopde
gewasopbrengst heeftdetuinderdekeuszuivereC0 2toetedienenofzelf C0 2teproducerenmet
ketelrookgassen.IndienC0 2 metdeketelgeproduceerdwordtkomtgelijktijdigeenhoeveelheid
warmtevrijdienietaltijddirectkanwordengebruiktvoordeverwarmingvandekas(ziefiguur3.4.2).
WanneerdezewarmtemoetwordenvernietigdzijndekostendieopdatmomentaandeC0 2 moeten
wordentoegekendgelijkaandegaskostendieopdatmomentwordengemaakt.Wanneerdewarmte
ineenbufferkanwordenopgeslagen,kandeoverdagvrijkomendewarmtegedurendedenachtnuttig
wordengebruikt.DeoverdaggeproduceerdeC0 2 kandanalsgratiswordtaangemerkt.De
investerings-enonderhoudskostenvandebuffermoetendanechternogwelaandetotalekosten
voordeC02-doseringwordentoegerekend.In§3.7.1.wordtopgrondvandezebenaderingeen
optimalebufferafmeting voorhetgemiddeldetomaten-enpaprikabedrijf uitgerekend.Hetzalblijken
datdeoptimalebufferafmeting nietafhangtvandetotalehoeveelheidC0 2 dieopjaarbasiswordt
gegeven,zolangdezeindetomatenteelt bovende47kg/(m2jaar) ligtenindepaprikateelt bovende
32kg/(m2jaar).Omdatbijtoenemende giftweldegemiddelde kostenvandeC0 2 zullentoenemen
hangthetoptimaleniveauvandejaarlijkseC02-giftafvandemarginale kosteninvergelijkingmetde
marginaleopbrengsten.Deopbrengstenkomendaarbijvoortuitextragewasproductie.Omdatfiguur
3.5.1 laatziendateenregressieopdeempirischegegevensmetbetrekkingtotC02-giftenopbrengst
eentwijfelachtigecausaliteit opleverteneenbepalingvanderelatietussengiftenopbrengstopeen
anderemanierbuitenhetkadervanditonderzoekvaltisdepreciezeoptimalisatievandegift indit
rapportbuitenbeschouwinggelaten.
Indetweedebenaderingwordtdebuffer beschouwdalsgereedschapwaarmeedeC02-giftkan
wordenverhoogdzonderhetenergieverbruik noemneswaardigtelatentoenemen.Indeze
benaderingswijze bestaatderevenuvandeinvesteringskostenvandebufferdusuitsluitenduitde
opbrengstenvandeextraproductiedievolgenuitderuimerebeschikbaarheidvanC0 2 .Zoalsal
eerdergenoemdblijkt uitfiguur 3.5.1. echterdateropgrondvandegewasopbrengstgegevens diein
ditonderzoek zijnverkregengeenbetrouwbaaropbrengsteffect kanwordengeproduceerd.Daarom
wordtinditrapportvolstaanmetenkelenaderebeschouwingenoverdezeoptimalisatie

3.7.1 Debuffer alsgereedschapvoorlageC0 2 kosten
Tuinders kunnenoptweemanierenaanC0 2 komentenbehoevevandeC02-dosering.Deeerste
mogelijkheidisdetoepassingvanzuivereC0 2 . Indatgevalbestaandekostenuitdehuurvan een
opslagtank endeverbruikskosten.DeprijsvanC0 2 dieopdezemanierwordtverkregenligtinde
ordevan20ct/kg.Detweedemanier ishetgebruikvandeC02-rijkeketelrookgassen.Deprijsdiedan
voordezeC0 2 moetwordenbetaaldisnihilophetmomentdatdeketeltochalaanstondtenbehoeve
vandeverwarming.WanneerdevraagnaarC0 2 opeenbepaaldmomentechtergroterisdande
hoeveelheidC0 2 diebijdeproductievandeopdatmomentgevraagdewarmtekaneentuinder
besluitendeketeltochdegevraagde C02-hoeveelheidtelatenproducerenendedaarbijvrijkomende
warmteoverschottentevernietigen.Wanneeropdatmomentallewarmtemoetwordenvernietigd
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komtdeprijsvandeC0 2 op1/1.78maaldegasprijs (1.78isdehoeveelheidC0 2 dievrijkomtbijde
verbrandingvan1kgaardgas).Bijeengasprijsvan25ct/m3wordendeC0 2 kostenophetmoment
datallewarmtemoetwordenvernietigddus14ct/kg.
Wanneerdewarmteoverschottendoormiddelvaneenbufferoverdagkunnenwordenopgeslagenom
'snachtsweertekunnengebruikenhoeftdewarmtenietmeertewordenvernietigd.Degedoseerde
C0 2wordtdaarmeeechternietgratisomdatdeinvesterings-enonderhoudskostenvaneenbufferdie
voordegoedkopeC02-doseringisaangeschafttenlastevandedoseringmoetenwordengerekend.
Omnuderelatietussenbuffer-afmetingenC0 2 prijstekunnenleggenis,uitgaandevanhetgemeten
binnenklimaatvanhetgemiddeldetomatenenpaprikabedrijf1,methetsimulatiemodel uitgerekend
hoeveelvandeopdiebedrijvenbenodigdenachtelijkewarmtevraagbijeenbepaalde bufferafmeting
overdagalsnevenproduct vandeC0 2 doseringhadkunnenwordenopgeslagen.Hetresultaat,
uitgedruktinm3aardgas-equivalenten isafgebeeldinfiguur 3.7.1.
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Figuur 3.7.1. Hoeveelheidwarmteinaardgasequivalentendieoverdagtijdens C02-doseringkan
wordengeproduceerdtenbehoevevandeverwarming 'snachtsalsfunctievande
bufferafmetingophetgemiddeldtomatenbedrijf (TM06) (a)enhetgemiddeld
paprikabedrijf (PM01)(b)
Depunteninfiguur 3.7.1.volgenuitdeKASPRO-berekeningenbijbufferafmetingen van0,30,60,90
en120m3/ha endegetrokkenlijnishetresultaatvandefitvaneenexponentiele krommedoordie
punten.Dekrommevoordetomatenteeltvoldoetaany= 12.1 (1- exp(-x/42))endekrommevoorde
paprikateelt wordt beschrevendoory=10.6(1- exp(-x/36)).
Dezelfde KASPRO-berekeningen gevenaandatbijeenbuffervan120m3/haindetomatenteeltin
totaal45.5kgC0 2 perm2perjaarkanwordengegevenzonderwarmtetehoevenvernietigen.Inde
paprikateelt isdat31.5kgC0 2 perm2perjaar.
Omdezegrote hoeveelheidC0 2tekunnengevenzonderdebijgaandewarmtetehoevenvernietigen
iseenbuffer van120m3perhectaregebruikt.Dejaarkostenvanzo'nbuffer kunnenwordenbepaald
uitderichtlijndieinKwantitatieve Informatievoordeglastuinbouwwordt(tabel3.7.1.).Waneerdoor
depuntenvandezetabeleenlineairverbandwordtgefitlevertditeenlijnopdievoldoetaan
jaarkosten=0.009xbufferafmeting+0.40[Dfl/m2/jaar],waarindebufferafmeting isuitgedruktin
m3/ha.Eenbuffervan120m3/ha kostdus1.49 perm2perjaar.Wanneerdeeerderaangegeven
hoeveelheidvan45.5 kgC0 2 wordtgedoseerd,endusallegeproduceerdewarmtenuttiggebruiktkon
worden(bufferverliezen vanmaximaal5%buitenbeschouwinggelaten) komtdegemiddeldeC02-prijs
voordetomatenteelt metdezebufferop3.3ct/kg.DeC02-prijsindepaprikakomtietshogeruit(4.7
1

Onder hetgemiddeldtomaten-enpaprikabedrijf wordtinditrapportdatbedrijfverstaanwaarvoorde
gerealiseerde kaslucht-enbuistemperatuurhetmeestovereenkomt methetnumeriek gemiddelde
vandekaslucht-enbuistemperaurenvanderepspecitevelijk tomaten enpaprikabedrijven.
54

150

RESULTATEN-Bedrijfseconomische aspecten
ct/kg) omdat er met deze grote buffer minder 'gratis'C0 2 konworden gegeven,namelijk niet meer dan
31.5 kgper m 2per jaar.
Wanneer detuinder een kleinere buffer heeft kan natuurlijk dezelfde hoeveelheid C 0 2 gegeven
worden. Hij had dan echter eendeel van dewarmte-overschotten moetenvernietigen. De hoeveelheid
warmte die hij had moetenvernietigen kan worden uitgerekend met de bijfiguur 3.7.1 gegeven
functie. Deze zegt dat een buffer van 120m3/haindetomatenteelt 11.4m 3a.e.van de dag naar de
nacht kanverplaatsen. Bijeen buffer van 90 m3/hais dat 10.7en bijeen buffer van 60 m3/haisdat 9.2
m 3 a.e. per m 2perjaar.Wanneer dezelfde giftwordt aangehouden (45.5 kg/m2/jaar) moet de
tomatentuinder bij een buffer van 90m3/hadus 0.7 m 3aardgas vernietigen en bijeen buffer van 60
m3/ha 2.2 m 3a.e. per m2perjaar. De kosten voor de buffer worden dus kleiner, maar er komen kosten
voor devernietigde energie bij.Voor de buffer van 90m3/hazijnde bufferkosten 1.22per m 2perjaar
en de kosten voor devernietigde energie 0.18per m 2perjaar (bij een gasprijs van 0.25 per m3). De
kosten voor de 45.5 kg C0 2 komendaarmee op 1.40per m 2perjaar, wat een gemiddelde C02-prijs
van3.1 ct/kg oplevert. Voorde buffer van60 m 3kan opdezelfde wijze worden uitgerekend dat de
C02-prijs bijeen gift van 45.5 kg inde gemiddelde tomatenteelt danop 3.3 ct/kg uitkomt.
Tabel 3.7.1.Totale investering enjaarkosten voor eenwarmteopslag-faciliteitvoor verschillende
bufferafmetingen en alsfunctie vande bufferafmeting (laatste regel).
Bron: Kwantitatieve informatie.
Buffergrootte totale investering
[m3]
[Df1x1000]

70
95
135
172
240

50
100
150
200
300
f(x)

Jaarkosten
[Df1x1000]
9.10
12.35
17.55
22.36
31.20
0.09X+4.05

0.69X+31.14

Infiguur 3.7.2. is bovenstaand algoritme toegepast voor alle bufferafmetingen indetomaten en
paprikateelt.
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Figuur 3.7.2 Gemiddelde C02-prijs inde gemiddelde tomaten-en paprikateelt alsfunctie van de
buffergrootte. Detomatenteler geeft 45.5 kg/(m2jaar) ende paprikateler
31.5 kg/(m2jaar).Warmte-overschotten die bij kleinere buffers niet kunnen worden
opgeslagen voor gebruik gedurende de nacht wordenvernietigd.
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Figuur3.7.2laatziendatdebuffergroottewaarbij'deC02-kostenhetlaagstzijnindetomatenteelt
tussende75en100m3/haligtenindepaprikateelttussende70en80m3/ha.Hetfeit datdebufferin
depaprikateelt kleinerzalzijnheefttemakenmetdegeringere nachtelijkewarmtevraagdieindeze
praktijkevaluatie indepaprikateelt werdgeconstateerd.Metnameindepaprikateelt geldttenaanzien
vanhetgebruikvanwarmtebuffersdatdeeersteklapeendaalderwaardis.
IndeberekeningenvoordeC02-kosteninafhankelijkheidvandebufferafmeting isgeenkostenpost
voordedoseer-installatie opgenomen.Dezekostenhangennamelijk nietafvandebufferafmetingen
dehoeveelheidwarmtedievernietigd.Hetgevolgisdatdecurvesinfiguur3.7.2.hogerkomente
liggenmaarzeveranderennietquavorm.
Indepraktijkwordenvaakgroterebuffers geplaatst.Ditheefttemakenmetdewensvantuindersom
hogereC02-doseringsniveaustehanterenendedaarbijbehorendewarmtevemietigingvandedagperiodenaardenachtperiodeteverschuiven.Hiervoor isextrabuffercapaciteit nodigdieinde
hierbovengehanteerdeberekeningssystematiek nietkanwordenmeegenomen,omdatdegemeten
warmtevraagophetgemiddeldetomaten-enpaprikabedrijfsteedsalsuitgangspunt isgenomen.
Vanuitbedrijfseconomischoogpuntmagverwachtwordendatdezewarmtevemietiging rendabelis.
Devoorzichtige gewasopbrengsteffecten die«ASPROuitrekent (ziediscussie rondfiguur3.5.4.)
geveneenmeeropbrengstvan11centtomaatperextrakgC0 2en15centpaprikaperkgextraC0 2 .
DezeliggenbeidebovendekostenvanC0 2 uitrookgassenmetwarmtevemietiging.
Inhetkadervan debedrijfseconomische contextishetookgoedomoptemerkendatdekostendie
nietafhankelijk zijnvandebufferafmetingopeenbedrijfvan1hatothogerejaarkostenleidendanop
eenbedrijfvan2ha.Debedrijfsschaalheeftweliswaargeeninvloedopdevormvandecurvevoorde
C02-kosten,maarzaldetotalecurvewatlager(bijgroterebedrijven) ofwathoger(bijkleinere
bedrijven)leggen.
Tenslotte ishetgoedomeenonderscheidtemakentussendegemiddeldeC02-prijsendemarginale
C02-prijs.Demarginaleprijsgeeftnamelijkaanwatopeenbepaaldmomentvandedageenkgextra
C02-doserenkost,terwijldegemiddeldeC02-prijszoalsdiehierbovenisgehanteerdachteraf zegtwat
detotaleC02-gift gemiddeldheeft gekost.DeprijsvoorextraC0 2 zalopeenbepaaldedagbijeen
bepaaldebufferafmeting eerst0zijnenpasbijeengiftwaarbijhetwarmte-overschotnietmeerinde
buffer kanwordenopgeslagenof deetmaalwarmtevraag gaatoverschrijdengaanoplopentot
maximaal1/1.78maaldegasprijs.Degemiddelde C02-prijsopdiedagzouvervolgensweerkunnen
wordenuitgerekenduitdetotalekostenopdiedaggedeelddoordegiftopdiedag.Hetzalduidelijk
zijndathiermeedemarginalekostenvoor C0 2vandagtotdagverschillen.Inditverbandkanechter
welgezegdwordendatindienalternatieveC02-bronnenvoorprijzenbovendejaargemiddelde prijs
meteenbuffer (3ct/kgindetomatenteelt en4ct/kgindepaprikateelt) wordtaangebodendeafname
beperktzalzijnomdattuinders eersthunrookgas-C02zullengebruiken.

3.7.2 DebuffervoormaximaleC0 2 doseringzonderextra energieverbruik
Debuffer kanookwordengezienalsgereedschapwaarmeedeC02-gift kanwordenverhoogdzonder
hetenergieverbruik noemenswaardigtelatentoenemen.Hieropisindediscussie rondfiguur 3.6.1
uitvoerigingegaan.
Aandehandvandegegevensdieinfiguur 3.6.1.,dieeerderzijngebruiktvoorfiguur3.7.1.kanook
deenergieneutrale C02-gift bijverschillende bufferafmetingenwordenberekend.Ditisgetoondin
3.7.3.Uitdezefiguur blijktdatdoordetoepassingvaneenbuffer opeengemiddeldtomatenbedrijfbij
gelijk blijvendgasverbruik deC02-giftvan26naar47kg/(m2jaar) kantoenemen(dusbijna
verdubbelt) enopeengemiddeldpaprikabedrijf van13naar32kg/(m2jaar) kantoenemen(dusmeer
danverdubbelt).
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Figuur 3.7.3. Energieneutrale C02-gift als functie van de bufferafmeting voor het gemiddeld
tomatenbedrijf (TM06) (a) en het gemiddeld paprikabedrijf (PM01) (b)
Deextra C0 2 -gift levert eentoename van de productie en,via de prijs waarvoor het geproduceerde
product wordt verkocht tot eenfinanciële meeropbrengst. Wanneer voldoende zekerheid bestaat over
deze meeropbrengst kan eenfinanciële marginale opbrengstenfunctie worden opgesteld waarmee, na
gelijkstelling met de marginale kostenfunctie voor de bufferafmeting een economisch optimum kan
worden uitgerekend.
Inde praktijk zalechter met name de marginale opbrengstfunctie moeilijk te bepalen zijn omdat deze
afhangt van buitenklimaatomstandigheden (hoeveel licht komt er binnen en is heteen relatief warm of
koudjaar) en inbelangrijke matevande prijs waartegen het geproduceerde gewas kan worden
verkocht. De onzekerheden over de marginale kosten vande buffer zijn inde vorige paragraaf reeds
genoemd.
Vanwege de drie genoemde onzekerheden aan deopbrengstenkant (gewasopbrengst-effect,
buitenklimaat-afhankelijkheiden prijsafhankelijkheid) en de vele denkbare variaties aan de kostenkant
(bufferkosten) heeft het uitvoeren vande optimalisatie weinig praktische waarde. Daarom is de
optimalisatie in het kader van dit rapport niet in kwantitatieve vorm uitgevoerd.
Figuur 3.7.3 laat echter wel zien dat, indien men deC02-dosering wilverhogen zonder het
energieverbruik te laten stijgen inde huidigetomaten- en paprikateelt een buffer die groter dan 100
m3/ha geen noemenswaardige bijdrage meer levert.

3.7.3 Extravoordeelvaneenwarmtebuffer
Als laatste opmerking wordt nog genoemd datde buffer behalve ten behoeve van de beperking van
kosten voor C 0 2 en voor de energieneutrale realisatie van extra C02-doseringook kan worden
gebruikt voor peak-shaving van het gasverbruik door de ketel.Zolang tuinbouwgasmeters alleen m 3
tellen is het financieel effect hiervan gering (er kan hoogstens wat rendementsverbetering optreden
ende branderventilator hoeft minder vaak inhoog-toeren te draaien).Wanneer echter, zoals in de
nabije toekomst wordt verwacht, niet alleendetotale afname, maar ook het debiet waarmee gas wordt
afgenomen in rekening wordt gebracht kan een buffer een groot additioneel voordeel op de
gasrekening opleveren.
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4 Conclusies
Bijhetonderzoek naarhetgebruikvanwarmtebuffers indetomaten-enpaprikateelt blijktdater
binneneengroeptelersvanhetzelfdegewaseenenormespreidingbestaatnaargasverbruik enC0 2
gift.Overdejaarrondperiodeseptember 1997totseptember 1998washetgasverbruik bijde
tomatenbedrijvengemiddeld59m3/m2enbijdepaprikabedrijvengemiddeld49m3/m2.Despreiding
vanhetgasverbruikwordtweergegevenmethet10deen90s,epercentiel.bijdetomatenbedrijven
gebruikte 10%vandebedrijvenminderdan44m3/(m2jr) (10d9percentiel) en10%vandebedrijven
meerdan69m3/(m2jr) (90s,epercentiel).Deenergie-intensieve bedrijvengebruiktendaarmeeruim V/2
keerzoveelgasalsdeenergie-extensieve bedrijven.Bijdepaprika-bedrijven ligthet 10d8percentielop
41m3/(m2jr) enhet90s,epercentielop58m3/(m2jr).
Erkondengeennoemenswaardigeverschilleninjaarlijksgasverbruiktussendebedrijvenmetende
bedrijvenzonderbufferwordengeconstateerd.
DegeregistreerdejaarlijkseC02-giftoptomatenbedrijvenmeteenbuffer ligtgemiddeldop40kg/m2,
meteen10depercentielvan23kg/m2eneen90s,epercentielvan53kg/m2.Opdetomatenbedrijven
zonderbufferzijndezegetallenrespectievelijk 28kg/m2,18kg/m2 en46kg/m2.Hetgebruikvaneen
bufferverhoogtdeC02-giftoptomatenbedrijvendusmetgemiddeld12kg/m2perjaar.Ditbetekent
eentoenamevan43%.
Bijdepaprikabedrijven ligtdegeregistreerdejaarlijkseC02-giftbijbedrijvenmeteenbuffer gemiddeld
op23kg/m2,meteen1008percentielvan15kg/m2eneen90s18percentielvan35kg/m2.Opde
paprikabedrijvenzonderbuffer isdegemiddeldeC02-gift15kg/(m2jr).Omdateropheteindvande
praktijkproef nogmaartweepaprika-bedrijvenzonderbuffer overwarenkunnenvoordeC02-giftgeen
percentiel-gegevengevens wordengegeven.DeC02-gift neemtdoorhetgebruikvaneenbufferopde
paprika-bedrijven dusmet8kg/(m2jr)toeenwordtdaarmeedusruim VA maalgroter.
Uitdegasverbruik-enC02-giftgegevenskanwordengeconcludeerddathetgebruikvaneenbuffer
geenenergiebesparingoplevertmaarweleenbelangrijketoenamvandeC02-doseringmetzichmee
brengt.
Zowelindetomaten-alsindepaprikateelt konwordenwaargenomendatinwarmeperiodende
bufferbedrijven 'snachtseenwathogerebuistemperatuuraanhoudendandeniet-buffer bedrijven.Dit
houdtwaarschijnlijk verbandmetdewensdebuffer'sochtendszoveelmogelijk uitgekoeldtehebben.
DeinhetrapportvanhetbufferprojectfaseI(Bakkeret.al., 1997)voorzichtiggeponeerdeconclusie
datbedrijvenmeteenbuffer 'snachtsgeenhogerebuistemperatuur aanhoudenomdebuffer
geforceerdtelegenwordtinditonderzoek dustegengesproken.Opjaarbasis komenbuffer ennietbufferbedrijven echteropeengelijkniveauuit.Deperiodenwaarin'snachtswarmtewordtvernietigd
zijndanookvanbeperkteduurenhetmeerverbruikgedurendedieperiodenwordt gecompenseerd
dooreenminderverbruikinandereperioden.
Deregistratiesvangasverbruik enbinnenklimaatzijnuitgevoerdmeteengeautomatiseerdsysteem
waarbijdataloggers doormiddelvanmodem-verbindingenwerdenuitgelezen.Dezemeetmethode
heeftgoedgefunctioneerd,hoewelhetaanvragenenafsluitenvanextratelefoonaansluitingeneen
enormtijdrovendezaakbleektezijn.
Deberekeningvanhetgasverbruik metbehulpvanhetkasklimaatsimulatiemodelKASPROopgrond
vangeregistreerde kaslucht-enbuistemperatuurenlevertoverhetalgemeengoederesultaten.Het
berekendgasverbruikverschilt indeveelgevallennietmeerdan5%tenopzichtevanhet
geregistreerde verbruik.Erwarenechtereenpaarbedrijvenwaardeberekendegasverbruikenniet
goedinovereenstemmingwarenmetdegemetenverbruiken.Ditkomtwaarschijnlijk doorde
verschillenindewerkelijkeendegesimuleerdekasafmetingenen-eigenschappen.
Doordat behalvehettotalegasverbruik ookhetgasverbruiktijdensC02-doserenisgemetenwashet
mogelijk omhetbijdetuindertoegepastedoseer-regiemtevergelijkenmeteenberekenddoseerregiem.Inveelgevallenkwamendezeregiemes goedmetelkaarovereenmaareenaantaltuinders
(10vande31) lieteneenduidelijkeonder-doseringzien.Dezeonderdosering konvoor dehelftvan
debedrijvenwordentoegeschrevenaaneentekleineC02-branderstandinverhoudingtotde
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beschikbarebuffercapaciteit. Voordrievande10bedrijvenmeteenonderdoseringbestaat eensterke
aanwijzingdatdeontlaad-capaciteit vandebufferonvoldoendeis.Bijdezebedrijvenkwamhet
namelijkvaakvoordatdeketelaansloegterwijldebuffervolgenshetsimulatiemodel nognietleeg
was.Voortweevandetienbedrijvenwerddeonderdoseringtoegeschrevenaaneentekorte
doseerperiode.Hetoplossenvanonderdosering issterkaanteradenomdatditbetekentdatdeze
tuinderszonderveelkostenenbijgelijkblijvendgasverbruik eenbelangrijk hogereC02-gift kunnen
realiseren.
Deproductiecijfers diebijdedeelnemendetuinderszijnverzameldzijnslechtbruikbaarvooreen
causaalverbandtussenC02-giftenproductie.Metnamedegegevensindepaprika-teelt lijkeninveel
groterematetezijnbepaalddoorras-enteelteigenschappendandoorhetC0 2doseringsniveau.
Daaromzijninditrapport kwantitatieve uitsprakenwaarinderelatietussengiftenproductieeenrol
speeltnietofmetgroteomzichtigheidgepresenteerd.Degeringeverklaardevariantieligtoverigensin
lijnmeteerderepraktijkonderzoeken waarinC02-doseringenproductiemetelkaarinverbandwerden
gebracht.
Hetproductieniveau indetomatenteelt ligtopongeveer50kgperm2perjaarendatvandepaprika
opongeveer25kgperm2perjaar.Meteengasverbruikvangemiddeld49m3perm2perjaarkomtde
tomatenteelt opeenspecifiekverbruikvanbijna1m3aardgasperkgversproduct.Depaprika-teelt
heefteenspecifiekverbruikvanongeveer2m3aardgasperkgversproduct.WannerextraC0 2wordt
verkregendoorverbrandingvanaardgaswaarbijdewarmtediedaarbijvrijkomtmoetworden
vernietigdstijgt hetgasverbruik met0.56m3perkgC02. Inditrapportisaangegevendat,ondanksde
onzekerhedenoverderelatietussenC02-giftenversgewicht opbrengstwelmetzekerheidkan
wordenaangegevendatditmeerverbruiknietwordtgecompenseerddooreenmeerdanevenredige
productiestijging,zodatwarmtevernietigingaltijdtoteenverslechteringvandeenergie-efficiency index
zalleiden.
Wanneereenbufferwordtingezetomdoorhergebruikvanwarmte-overschottengoedkopeC0 2te
kunnenproducerenblijktdebufferafmetingwaarbijdeaanC02-doseringgerelateerdekostenhet
laagstezijnindetomatenteelttussen75en100m3perhectareteliggenenindepaprikateelttussen
de70en80m3/ha. Degemiddelde kostenvoordeC02-dosering,exclusief dekostenvoorde
distributievanketelrookgassendoordekaskomendanopongeveer3ct/kgindetomatenteelt en4
ct/kginpaprikateelt. Bijdezebufferafmetingwordteenwarmtevernietigingvanongeveer1.5 m3
aardgasperm2perjaargeaccepteerd.
Wanneerhetvoorkomenvanwarmtevernietigingalsuitgangspunt wordtgenomenisaangegevendat
warmtebuffersindepaprika-entomatenteelt rond100m3perhazoudenmoetenbedragen.De
resultatenmetbetrekkingtotderelatietussenspecifiekenergiegebruik enbufferafmeting latenzien
datmeteenbuffervan100m3hetspecifiekverbruikvoordegemiddeldetomatenteeltvan0.97naar
0.92m3/(kg tomaat) afneemt (eenverbeteringvan5%).Indegemiddeldepaprikateelt geeftde
toepassingvaneenbuffervan100m3/ha eenverbeteringvanhetspecifiekverbruikvan1.90 naar
1.76 m3/(kg paprika) (7%).Dezeresultatenzijnoverigenssterkafhankelijk vandetoegepaste relatie
tussenC02-doseringengewasgroei.
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