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Het spel van

energie besparen
Een voorkoeler, een zonneboiler, een
frequentieregelaar op de vacuümpomp
en een warmteterugwinningsinstallatie.
Met al die investeringen dachten Robert
en Willeke Peek goed bezig te zijn om
energie te besparen. Maar tot hun
verbazing bleek uit een energiescan dat
het energieverbruik nog steeds boven
het landelijk gemiddelde lag.
TEKST INGE VAN DRIE

12

D

e zonnepanelen op het dak van de jongveestal en de
machineberging van Robert (44) en Willeke (43) Peek
glimmen in de late augustuszon. De melkveehouders
uit Wilnis, die 175 koeien hebben, lieten drie jaar geleden 268
zonnepanelen plaatsen. ‘Vanwege de goede melkprĳs hadden
we financieel wat ruimte om te investeren. Groeien in koeien
was op dat moment niet aan de orde. We zochten naar een
investering die ons geen arbeid kostte. Zo kwamen we uit bĳ
zonnepanelen’, legt Robert uit.
Het waren niet de enige investeringen op energiegebied die
het stel de afgelopen jaren nam. Naar aanleiding van een energiescan kwam er een voorkoeler op het bedrĳf. Ook installeerden Robert en Willeke een frequentieregelaar op de vacuümpomp en schaften ze een zonneboiler aan. Desondanks viel
het energieverbruik flink tegen. In het boekjaar 2014-2015 lag
het verbruik op 57,8 kWh per 1000 kg melk. Dat is fors hoger
dan het landelĳk gemiddelde, dat voor bedrĳven met een
melkstal op 48,4 kWh per 1000 kg melk ligt. De tien procent
best presterende bedrĳven zitten gemiddeld zelfs op 27 kWh
per 1000 kg melk.
‘Onze eerste reactie was: “Hoe kan dat nou?”’, zegt Willeke.
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‘Zorgen de apparaten waarin we geïnvesteerd hebben,
niet voor de beloofde energiebesparing? Of wordt er op
een andere plek op ons bedrĳf nog heel veel energie
verbruikt?’

Voorbeeldbedrijf
Juist die vragen motiveerden de melkveehouders om
deel te nemen aan het Utrechtse project ‘Voorbeeldbedrĳven energieneutrale melkveehouderĳ’. In dat project
worden drie bedrĳven, die door onafhankelĳke adviseurs worden begeleid, gevolgd in hun zoektocht om
energie te besparen. Want zonnepanelen vormen geen
vrĳbrief om maar met energie te gaan smĳten, stelt
Willeke. ‘Bovendien is het belastingtarief als je weinig
extra elektriciteit verbruikt, relatief hoog. Dat motiveert
ons nog extra om energie te besparen.’
Het uiteindelĳke doel is om energieneutraal te produceren, geeft Robert aan. ‘Met andere woorden: evenveel
energie verbruiken als de zonnepanelen opwekken.’
Jaarlĳks produceren de panelen zo’n 65.000 kWh. Dat is
niet voldoende om de totale energiebehoefte van het
melkveebedrĳf te dekken. Afgelopen jaar bedroeg het
zakelĳke energieverbruik 73.800 kWh. ‘Je zou zeggen:
energieneutraal worden is een kwestie van investeren in
Figuur 1 – Energieverbruik op melkveebedrijf Peek in
vergelijking met optimaal gebruik op bedrijf met melkstal
melken, frequentiegeregelde vacuümpomp + melkpomp
spoelen met E-boiler, gevoed door warmteterugwinning
koeling (met toepassen voorkoeler)
verlichting 80 lux bij ± 1.750 uur/(bij 120 lux is dit 6)
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wat extra panelen’, zegt Willeke met een glimlach. Maar
zo simpel is het niet, leggen de Utrechtse ondernemers
uit. ‘268 panelen is het maximale aantal panelen dat we
met een aansluiting van 3 keer 80 ampère kunnen hebben. Meer panelen kan alleen met een zwaardere aansluiting en als grootverbruiker mag je ook niet salderen.’

Bronwatersysteem grootste verbruiker
Een eerste stap in het project was het in beeld brengen
van het stroomverbruik per apparaat. Willeke wĳst de
tussenmeters aan die op tien verschillende plaatsen op
het bedrĳf zĳn geplaatst. Bĳ de zonneboiler die het water voor het spoelen van de melktank en melkleidingen
verwarmt, bĳ de bronwaterinstallatie, bĳ het rondpompsysteem in de jongvee- en de paardenstal dat het bevriezen van de waterbakken moet voorkomen. ‘In het begin
hield ik die standen wekelĳks bĳ. Zo konden we per
apparaat nauwkeurig het stroomverbruik meten’, zegt
Willeke.
Het bronwatersysteem bleek tot verbazing van de melkveehouders de grootste stroomvreter (figuur 1). Dat
neemt 18 kWh per 1000 kg melk voor zĳn rekening.
‘We hebben een ongeveer vĳf jaar oude osmosebron. Die
is nog te jong om te vervangen. Maar we zĳn in overleg
met de leverancier over technische mogelĳkheden om
het verbruik te verlagen. Het streven is een daling van
30 tot 40 procent’, stelt Robert.
Ook de koeling vormt – ondanks het toepassen van voorkoeling – met 9,8 kWh per 1000 kg melk een aanzienlĳke bron van verbruik. ‘Onze voorkoeler koelt de melk
terug naar 25 graden Celsius. Maar er zĳn ook bedrĳven
die terugkoelen tot ongeveer 15 graden. Dat zou aanzienlĳk schelen in stroomverbruik.’

Tijdschakelaar op rondpompsysteem
Meevallers waren er ook, geven de melkveehouders aan.
Zo bleek de verouderde compressor die nodig is voor het
bedienen van de voerbakjes en het hekwerk in de 2 x 11
zĳ-aan-zĳmelkstal, tegen de verwachting in niet veel
energie te slurpen. Ook het verbruik van de elektrische
koeborstel en de mestrobot viel mee. En het aanbrengen
van een simpele tĳdschakelaar op de rondpompsystemen in de jongvee- en de paardenstal beperkte het energieverbruik ook flink. ‘Met een tĳdschakelaar draaien
die pompen nu vĳf minuten per dag. Zo hoeven ze niet
de hele dag aan te staan, maar voorkomen we toch dat
ze vastlopen’, legt Robert uit.
De post overige apparatuur kwam met een verbruik van
10,3 kWh per 1000 kg melk dan weer wel veel hoger uit
dan gemiddeld. De oorzaak? Onder meer het gebruik
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Bij het voeren gaat er jaarlijks 1800 liter diesel door

Een brandstofmeter op de trekker geeft inzicht in het dieselverbruik

van elektronica in de melkput. ‘De 22 displays in de
melkstal gebruiken samen met de elektronische melkmeters in de melkstal jaarlĳks 3000 kWh. Die printplaatjes moeten warm blĳven. Dat was wel echt een
eyeopener.’

Rekening van nul euro

De zonneboiler
verwarmt het water
voor het spoelen
van de melktank en
de melkleiding

14

Op dit moment buigen de Utrechtse ondernemers zich
over de verlichting in hun stal. Nu hangen er tl-buizen
in de 25 jaar oude ligboxenstal. Binnenkort leggen ze
een proefopstelling aan waarbĳ tien tl-buizen vervangen
worden door tien led-tl-buizen. ‘We vergelĳken dan het
energieverbruik over 24 uur. En we willen daarna ook
kĳken wat er gebeurt als we de oude armaturen vervangen door nieuwe, speciaal voor ledlicht gemaakte armaturen’, legt Willeke uit. ‘En dan is het een kwestie van
rekenen: hoeveel uur moeten de lampen branden voordat ze rendement opleveren?’
Rendement is voor Robert en Willeke niet de belangrĳkste drĳfveer om te besparen op energieverbruik. Maar
het is ook niet de bedoeling dat het besparen van energie
hun geld kost. ‘Het zĳn het spel en de positieve uitstraling naar de maatschappĳ die ons drĳven’, vertelt Willeke. ‘Heel Nederland is met energie bezig en ook lokaal
merken we dat mensen enthousiast zĳn over dit project.
Maar het is natuurlĳk wel leuk als we straks een keer
een rekening krĳgen waar nul euro op staat.’
De Utrechtse melkveehouders snappen dat nog niet alle
collega’s heel hard aan de slag zĳn met energiebesparing. ‘Eerlĳk is eerlĳk, de energiekosten per liter melk
liggen op een gemiddeld bedrĳf nog niet op een cent per

kilogram melk. Energiekosten bepalen nou niet meteen
het rendement van je bedrĳf. Dat triggert niet meteen
om aan besparing te werken’, geeft Robert aan.

15.000 liter diesel
Behalve het stroomverbruik brengen Robert en Willeke
tĳdens het project ook het dieselverbruik in kaart. In
elke trekker ligt een kalender waarop ze precies bĳhouden hoeveel brandstof ze verbruiken. ‘Als we iets met de
trekker gedaan hebben, tanken we daarna af. Zo kunnen
we precies berekenen hoeveel diesel we per hectare verbruiken voor bĳvoorbeeld maaien.’
Jaarlĳks gaat er ongeveer 15.000 liter diesel door. Dat is
omgerekend 159 liter per hectare of 10 liter per 1000 kg
melk. Voeren neemt met 1800 liter de grootste hap in,
gevolgd door maaien (1320 liter). Land op afstand blĳkt
ook een dieselvreter. Dagelĳks de pinken tellen, het
oogsten van het gras, het uitrĳden van de mest; dat kost
bĳ elkaar veel kilometers op de trekker. ‘Dat realiseren
veel mensen zich niet’, geeft Willeke aan. ‘Maar eigenlĳk zou je de prĳs voor dieselverbruik bĳ land op afstand
bĳ de hectareprĳs moeten optellen. Dan reken ik arbeid
nog niet eens. Soms is het misschien wel verstandiger
om dat land op afstand niet te huren en dan maar mest
af te voeren.’
Ook op brandstofverbruik proberen de veehouders te
besparen. Zo denkt Robert bewust na welke trekker hĳ
inzet voor de verschillende werkzaamheden. ‘Voor het
maaien, mestrĳden en het gras oprapen zetten we de
grote trekker van 155 pk in. Maar kunstmeststrooien of
pinken halen kan beter met een trekker van 80 pk.’
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De zonnepanelen liggen op het dak van de jongveestal (links) en op de machineberging (rechts)

Open middag op bedrijf Peek
Zelf zien hoe Robert en Willeke Peek omgaan
met energiebesparing? Op 21 september
vindt op hun bedrijf aan de Bovendijk 38 in
Wilnis van 13.30 tot 16.00 uur een open middag plaats. Behalve een rondleiding op het
bedrijf staan er onder meer workshops die-

selbesparing op het programma. Ook is op
het erf een energiemarkt ingericht.
De open dag vindt plaats in het kader van het
Utrechtse traject Energieneutrale Melkveehouderij, waar het project Voorbeeldbedrijven
deel van uitmaakt. De inzet is dat de melkvee-

Ook experimenteert Robert met het aanpassen van het
toerental tĳdens het maaien. ‘In plaats van met 1000
toeren maai ik soms met 850 toeren. Maar mĳn gevoel
daarbĳ is nog niet zo goed. Je moet dan niet te hard willen rĳden en zeker bĳ een zwaar gewas zakt het toerental nog verder naar beneden en verbruik ik eerder meer
dan minder brandstof. Nu maai ik soms bĳ 940 toeren
en dat lĳkt wel goed te gaan.’
Robert heeft ook een brandstofmeter op de trekker. Een
handig hulpmiddel, vindt hĳ. ‘Standaard zo’n meter op
de trekker zou niet verkeerd zĳn. Ik zie meteen hoeveel
effect het heeft als ik bĳvoorbeeld een versnelling lager
rĳd. Dat motiveert zeker.’

sector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door
de sector zelf duurzaam opgewekt.
Aanmelden voor de open dag kan via de site
van Lami: www.lami.nl.

van energie. ‘Al kĳken we wel uit dat we onszelf niet
voor de gek houden’, geeft Willeke aan. ‘Energie besparen mag niet leiden tot concessies aan koegezondheid of
ruwvoerkwaliteit. Het rantsoen een kwartiertje minder
mengen om te besparen of een werkgang overslaan; dat
is natuurlĳk niet de bedoeling.’ l

Daling met 8 kWh per 1000 kg melk
Het huidige energieverbruik ligt op 49 kWh per 1000 kg
melk, een daling van ongeveer 8 kWh per 1000 kg melk
in vergelĳking met twee jaar geleden. Maar die daling is
niet zozeer gerealiseerd door alle extra maatregelen,
geven Robert en Willeke eerlĳk aan. ‘Dat komt vooral
doordat we ten opzichte van twee jaar geleden bĳna drie
ton meer melk hebben geproduceerd. Niet alleen steeg
de melkproductie van 8300 naar 9100 kg melk, maar
ook de veestapel is kort na de afschaffing van het quotum met dertig stuks gegroeid.’ De totale hoeveelheid
verbruikte energie is in diezelfde periode gestegen van
70.700 kWh naar 73.800 kWh. Met de nu ingezette besparingsmaatregelen is het doel om uit te komen op een
verbruik van rond de 30 kWh per 1000 kg melk.
De deelname aan het project draagt eraan bĳ dat Robert
en Willeke nog bewuster bezig zĳn met het besparen

Video: energie besparen
Wat doen Robert en Willeke Peek om hun energieverbruik op het melkveebedrijf terug te dringen? Voor de camera vertelt Robert Peek erover.

Bekijk de film op veeteelt.nl
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