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“WE EVOLUEREN NAAR EEN
GEDECENTRALISEERDE ENERGIEPRODUCTIE”

C

“Land- en tuinbouwers zijn pioniers van de hernieuwbare energie”, weet Bart Tommelein.
De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting,
Financiën en Energie krijgt van land- en tuinbouwers geregeld de vraag “hoe het nu
eigenlijk zit met die batterijen”. Eén van de vragen die het Innovatiesteunpunt hem ook
stelde. – Liesbet Corthout & Marleen Gysen, Innovatiesteunpunt

V

olgens Bart Tommelein is het
belangrijk lokaal te gaan kijken om
de klimaatdoelstellingen te behalen. “Het is zo dat er momenteel een
aantal regels zijn die het plaatsen van
zonnepanelen voor ander dan eigen

verbruik ontmoedigen, in plaats van
aanmoedigen. Tegen 2020 moeten er bij
ons 6,4 miljoen zonnepanelen bij worden gelegd om de biomassacentrale
BEE te compenseren. Om dit te kunnen
bereiken moeten we lokaal gaan kijken.
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Hierin zit potentieel voor de Vlaamse
landbouw.
Voor de boer is het belangrijk om de
energiefactuur onder controle te houden
en daarbij ook een bijdrage te leveren aan
het klimaat. Het is dus cruciaal om
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Door de combinatie van wind,
zon, warmte en energieopslag
kunnen we zelfvoorzienend
worden

met aardgas. Ik geloof ook sterk in
warmtepompen. Momenteel is er veel
frustratie bij mensen die een warmtepomp plaatsen, want zij moeten nog altijd
veel niet-energiegebonden kosten betalen op hun elektriciteitsfactuur. Kosten
die daar in het verleden zijn gezet omdat
iedereen een elektriciteitsaansluiting
heeft, en niet iedereen een gasaansluiting. Maar ook andere fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld stookolie zullen we
moeten aanpakken. In de komende
maanden gaan we in het kader van het
interfederale energiepact bekijken hoe
we dat gaan aanpakken over de gewesten
heen. Wat zullen we in de komende tien
jaar doen met vervuilende fossiele brandstoffen? De prijs van aardgas kan ik niet
veranderen. Maar er is een switch nodig
in de kosten die daarbij komen kijken en
die nu op de elektriciteitsrekening staan.
Als Nederland binnenkort de gaskraan
dichtdraait, is dat voor ons de ideale
aanleiding om in te zetten op warmtenetten en geothermie. Maar wij gaan hier-
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Minder investeringen in aardgas
“In het verleden hebben we heel veel
geïnvesteerd in aardgasaansluitingen,
waardoor we een dekkingsgraad van
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mee nooit op tijd komen. Toch moeten we
ernaar streven om zo snel mogelijk een
oplossing te vinden.
Er zit zonder twijfel een groot potentieel
bij de landbouw: zonnepanelen, windenergie, warmte, biogas, … Tot nu toe
was het ieder voor zich. Het doel moet
worden om dit ten dienste te stellen van
de buurt en dit in heel Vlaanderen. De
landbouw doet zoveel meer dan enkel
voor zichzelf zorgen. Het energieverhaal
is een verhaal van onderuit naar boven. Ik
heb binnenkort een werkbezoek gepland
aan Denemarken om daar te leren van
lokale initiatieven. Hierin zit muziek voor
de komende jaren.
Voor een stadsmens komt elektriciteit uit
het stopcontact. Voor een boer komt het
uit een kabel. Hij of zij wil weten wat er
gebeurt voor het stopcontact. Boeren zien
het hele plaatje en denken hierover na.
Dat zit van nature in hen, want zij zijn
intrinsiek producenten. Wij gaan het
allemaal, zowel boer als burger, moeten
hebben van wind, zon en warmte. En dat
kan. Onze grote buur Duitsland bijvoorbeeld heeft een probleem met de connectie van het noorden naar het zuiden. Wij
hebben dit probleem niet, net omdat we
in ons landje zo dicht op mekaar zitten.”
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maar liefst 98% hebben bereikt. De
netbeheerders zijn vandaag echter niet
langer verplicht 95% van de woningen in
landelijk en 99% in stedelijk gebied de
mogelijkheid te bieden om aangesloten te
kunnen worden op het aardgasnet. In
dorpen of gehuchten of in wijken moeten
alternatieve, en dus niet-fossiele energiebronnen gebruikt worden. PV-panelen en
kleine en middelgrote windmolens kunnen dan een belangrijke rol gaan spelen.
Die laatsten moeten aan een opmars
beginnen. Het Windkrachtplan 2020 zal
hiervoor kansen creëren. Door de combinatie van wind, zon, warmte en energieopslag zouden we zelfvoorzienend kunnen worden. Maar er zullen nog
meerdere wetten en decreten moeten
veranderen vooraleer we zelf energieproducenten voor anderen kunnen en mogen
worden.
Ik wil niet meer zwaar focussen op het
aardgasnet, want ik wil warmtenetten
stimuleren zodat die kunnen concurreren
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systemen te ontwikkelen die zorgen voor
een rendabele energieproductie. Ik heb al
gesproken met mijn collega Vlaams
minister Joke Schauvliege om de vervanging van asbestdaken te combineren met
het plaatsen van bijkomende zonnepanelen. De afspraak is er nu al, de concrete
uitwerking nog niet.
Wie zelf energie produceert en een
terugdraaiende teller heeft ziet zijn teller
terugdraaien als hij stroom op het net
plaatst. De terugdraaiende teller zorgt
dus indirect voor een vergoeding van de
geproduceerde stroom. Maar als je meer
produceert dan je verbruikt krijg je hier
geen vergoeding voor. We moeten hier
oplossingen voor vinden. Een batterij kan
interessant worden, als ze betaalbaar is.
Vlaanderen is te klein om invloed te
hebben op de markt. Het is dus wachten
op de ons omringende landen. Ik ben er
wel zeker van dat energieopslag in de
toekomst een belangrijke rol zal spelen in
de decentrale energieproductie. En die
decentralisering is een trend die we de
komende jaren zeker verder zullen zien
evolueren. De belangrijkste gedachte is
dat je eerst voor jezelf zorgt, en dan
overschotten op het net zet. Idealiter
gebeurt dat in een samenwerkingsverband, met de landbouwer als producent
in een plattelandsomgeving.
Ik zit nu iets meer dan een jaar op deze
stoel en ik merk dat er nog veel moet
veranderen. Denk aan de grote kerncentrales die er nu nog zijn, maar over
enkele jaren niet meer. Hoe gaan we dan
pieken in het verbruik opvangen wanneer
het niet waait of de zon niet schijnt?
Microgrids en smartgrids zorgen voor
flexibiliteit in energie-uitwisseling. Ik
denk dat ook bitcoin en blockchain hierin
een belangrijke rol gaan spelen.”
“Op 19 juli besliste de Vlaamse regering
dat de digitale meter die vanaf 2019
gefaseerd zal worden geplaatst, een
‘basismeter’ met een aantal minimum
functionaliteiten moet worden. Zo moet
er onder meer aandacht worden geschonken aan de communicatiepoort,
maar ook aan de privacy van de gegevens
die we uit de meter halen. De mensen
zullen worden aangemoedigd om bovenop de basismeter extra functionaliteiten
te kiezen.”

Liever geen subsidie
“Ik ben voorstander van investeringssteun in plaats van exploitatiesteun. Die
laatste geeft niet het optimale resultaat
en we zitten met het gevaar van oversubsidiëring. Investeringssteun heeft een
grotere impact op de begroting van
vandaag omdat de kost niet gespreid is,
maar ik meen dat we een aantal zaken
vooruit kunnen trekken. Ik ga nu niet ja of
nee zeggen op de vraag naar subsidies,
maar één ding weet ik zeker: batterijen
moeten gesteund worden vanuit de
overheid. Volgend jaar wil ik met een
decreet het kader schetsen voor wat een
batterij moet kunnen.
Alle hernieuwbare energie die niet zelf
wordt geproduceerd, moet worden aangekocht. En dat heeft natuurlijk een prijs.
Laat ons het dus zelf doen, laten we zelf
stroom maken! Dat komt niet alleen de
portemonnee ten goede, maar ook de
werkgelegenheid. Want bijvoorbeeld heel
wat onderdelen van een windmolen
worden in ons land gemaakt, geplaatst en
nadien onderhouden door plaatselijke
mensen. Ook daar is dus nog ruimte voor
groei.” n
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HET WARMTEPLAN, KOMT
DAAR EINDELIJK ACTIE VAN?
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Op 2 juni 2017 keurde de Vlaamse regering het Warmteplan van Vlaams minister van
Energie Bart Tommelein goed. Na het Zonneplan en het Windplan, is er nu ook een plan
van aanpak om duurzame warmte in Vlaanderen alle kansen te geven. Wij namen dit plan
voor jou door. – Laurens Vandelannoote, Innovatiesteunpunt

I

worden uitgefaseerd en op welke technologieën wordt extra ingezet?
Het energieplan van 2015 stelde een
productiedoelstelling voor groene warmte van 9.197 GWh voorop tegen 2020. De
productieprognose voor 2020 wordt
momenteel echter geraamd op slechts
8.765 GWh. Er is dus nog een kloof van
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nzake hernieuwbare energiebronnen
heeft België de doelstelling om 13%
van het bruto finaal eindverbruik uit
hernieuwbare energiebronnen te halen
tegen 2020. Door onder meer windmolens en zonnepanelen zijn de opvallendste realisaties gefocust op groene elektriciteit. De productie van groene warmte en
de recuperatie van restwarmte hinkt
achterop. Nochtans kan groene warmte
volgens een studie van VITO instaan voor
één derde van de Belgische doelstelling.

Ons warmtesysteem staat voor verschillende uitdagingen. Er zijn niet enkel de
Europese doelstellingen van 2020 en
2030, maar ook aan de levering van
Nederlands laagcalorisch aardgas (in
delen van de provincies Antwerpen,
Limburg en Vlaams-Brabant) zal binnen
enkele jaren een einde komen. Het is dan
ook hét moment voor het beleid om na te
denken waar ze naartoe willen met de
warmtevoorziening. Welke bronnen

ongeveer 432 GWh te overbruggen. Het
goedgekeurde Warmteplan beschrijft de
bijkomende maatregelen.
Tabel 1 geeft een inzicht in een mogelijke
verdeling tussen verschillende hernieuwbare technologieën, waarbij de kloof
tussen productiedoelstelling en productieprognose overbrugd kan worden door
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Juiste energievorm op
de juiste plaats

Groene warmte kan volgens
VITO instaan voor één derde
van de Belgische doelstelling.
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maatregelen die in de volgende paragrafen worden besproken.

Geen aardgasnet maar
een warmtenet?
Warmte wordt in Vlaanderen al decennia
decentraal opgewekt. Elk te verwarmen
gebouw heeft zijn eigen ketel en brander. Van dit principe zijn we stillaan aan
het afstappen. In de stedelijke gebieden,
of in gebieden met een voldoende dichtheid wat betreft warmtevraag, kan het
opportuun zijn in te zetten op collectieve
oplossingen zoals warmtenetten.
Warmtenetten faciliteren zowel de
recuperatie van restwarmte als de inzet
van hernieuwbare energiebronnen. Het
seizoen bepaalt welke bron het grootste
deel van de warmte levert.
Daarnaast kan de bron van een dergelijk
net ook mee evolueren, en dus ‘vergroenen’ met de tijd. Het Warmteplan streeft
tegen 2020 naar 1.000.000 MWh warmte
via warmtenetten per jaar, goed voor
een warmtevoorziening van 50.000
gezinnen. Dat is bijna een verdubbeling
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De installatie van zonneboilers en warmtepompen wordt gestimuleerd door het
verplicht minimumaandeel hernieuwbare
energie in nieuwbouw via de EPB-regelgeving. Sinds 2015 zijn alle gebouwen die
verwarmd of gekoeld worden EPB-plichtig, ook als ze niet voor mensen worden
verwarmd. Tegelijk zijn voor landbouwgebouwen een aantal vrijstellingen en
afwijkingen doorgevoerd, afhankelijk van
het type landbouwgebouw: onder meer

betrokken. Voor sectoren of toepassingen
met een groot potentieel worden gepaste
extra maatregelen gezocht. Daarnaast
wordt onderzocht in welke sectoren of
toepassingen er een grote vraag is naar
warm water op hoge temperatuur. Hier
zal men nagaan of concentrerende
zonnecollectoren op grote schaal rendabel zijn.
Warmtepompen hebben een groot potentieel, maar zijn door de hoge elektriciteitsprijzen momenteel één van de duurste methodes om warm water te
produceren. Hier is het beleid zich bewust van. Samen met de VREG wordt
bekeken hoe een nieuwe tariefstructuur
de keuze voor een warmtepomp kan
stimuleren.
Warmtepompen kunnen in de toekomst
ook een belangrijke rol vervullen in een
slim elektriciteitssysteem, door gebruik
te maken van hun thermische buffercapaciteit. Op momenten van elektrische
piekvraag kunnen warmtepompen zich
even uitschakelen. Omgekeerd kunnen
warmtepompen zich inschakelen tijdens
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Nog meer warmtepompen
en zonneboilers

gebouwen met een lage energiebehoefte
(zoals machineloodsen en melkveestallen), serres voor warmteteelten met een
stooktemperatuur van tenminste 12°C,
loodsen voor de bewaring van aardappelen en prei. Bij nieuwbouw wordt er
vandaag in 12% van de huizen een zonneboiler en in ongeveer 20% een warmtepomp geplaatst. De bedoeling is dat er tot
2020 jaarlijks gemiddeld 9.500 zonneboilers en 6.400 warmtepompen bijkomen.
Aangezien de opbrengst van een huishoudelijke zonneboiler eerder beperkt is,
heeft het beleid verregaande interesse in
grootschalige systemen. Hier liggen
kansen voor de land- en tuinbouw. Momenteel geven de distributienetbeheerders REG-premies voor grootschalige
zonneboilers. Deze premies zijn begrensd
tot 10.000 euro, of 50m² collectoroppervlakte, wat overeenkomt met een tiental
gezinszonneboilers. Er wordt momenteel
onderzocht in welke sectoren er een
grote vraag is naar warm water op lage
temperaturen. Bij de te onderzoeken
sectoren is onder meer de melkveesector
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ten opzichte van de bestaande warmtenetten.
Warmtenetten worden momenteel vooral
aangelegd in nieuwe woonwijken, maar
kunnen bijvoorbeeld ook een oplossing
zijn voor bestaande gebouwen. Om deze
kansen te spotten is er een warmtekaart
(www.geopunt.be) gemaakt waar zowel
bronnen als afnamepunten gelokaliseerd
zijn (zie figuur p.26). Voor de land- en
tuinbouw wordt sterk gekeken naar de
glastuinbouwzones.

Tabel 1 Productieprognoses per vorm van hernieuwbare energie - Bron: Vlaamse overheid

Subdoelstelling Energieplan 2020

Productieprognose 2020

2016

2017

2018

2019

2020

Biomassa overig

3.197

3.972

3.346

3.581

3.885

4.004

4.327

Biomassa huishoudens

3.494

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

239

168

186

207

227

246

540

309

376

441

532

610

164

0

0

0

107

164

7.673

7.993

8.383

8.720

9.197

Zonneboiler

154

Warmtepompen

267
0

ig

Diepe geothermie

7.112

8.765
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Groene warmte

© LAURENS VANDELANNOOTE

Inventaris 2015
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GWh

Momenteel geven de distributienetbeheerders REG-premies voor grootschalige zonneboilers. Deze
premies zijn begrensd tot 10.000 euro, of 50m² collectoroppervlakte.

piekproductie, het 'overschot' aan elektriciteit wordt omgezet in tijdelijke opgeslagen warmte. Om deze toepassing mogelijk te maken, moet hieraan uiteraard een
dynamisch tarief gekoppeld worden.

Totaaloplossingen
Als laatste wil het beleid ook inzetten op
totaaloplossingen. Uit reeds ingediende
EPB-aangiften blijkt de trend om zonnepanelen, een warmtepomp en een buffervat te combineren. Momenteel gebeurt dit in 14% van de aangiften. Er
wordt gekeken met de sectorvertegenwoordigers hoe de gelijktijdige plaatsing
van PV, warmtepomp en thermische
opslag gestimuleerd kan worden door
bijvoorbeeld het aanbieden van totaalpakketten. n
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VERWARMEN MET IJS
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Inderdaad, je leest het goed. Het is mogelijk om je bedrijf te verwarmen met ijs. Wij
moesten het ook twee keer lezen toen we voor de eerste keer kennis maakten met het
SolarEis concept. Om de werking van het systeem en de mogelijkheden in de land- en
tuinbouw te ontdekken gingen we langs bij Jan Hoogmartens van Viessmann België en
Harm Flintrop van SolarEis Benelux. – Laurens Vandelannoote, Innovatiesteunpunt

W

gezien zal zo’n installatie 75% van de
nuttige energie gratis uit de omgeving
halen en 25% elektrisch moeten toevoegen. Anders gezegd, als we één eenheid
elektriciteit aan het systeem toevoegen,
halen we er vier eenheden warmte uit
(Coëfficiënt of Performance, afgekort
COP, is dan gelijk aan 4). De Seasonal
Performance Factor (SPF) geeft het

Warmtepomp

In de ijsbuffer kan de
energie uit het ijs of water
‘gezogen’ worden.
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anneer het concept aan ons
wordt uitgelegd wordt het al
snel duidelijk dat het SolarEis
concept verschillende technologieën
combineert en op elkaar laat inspelen.
Het systeem bestaat hoofdzakelijk uit 5
onderdelen, namelijk een zon- en luchtabsorber, een ijsbuffer, een warmwaterbuffer, een warmtepomp en tenslotte een
sturing die het gehele concept meet en
regelt. (Zie figuur 1).

C

Centraal in het concept staat de warmtepomp. De klassieke warmtepomp is
intussen al een goed ingeburgerd concept. Een warmtepomp haalt gratis
warmte op lage temperatuur uit de
omgeving (dit kan de buitenlucht, de
grond of het water zijn, maar bijvoorbeeld
ook de warme lucht in het centrale
luchtkanaal in een varkensstal) en zal
deze door de toevoeging van elektrische
energie opwaarderen naar nuttige warmte op een hogere temperatuur. Gemiddeld

rendement van de warmtepomp weer
over het hele stookseizoen.
De efficiëntie van een warmtepomp is
afhankelijk van het temperatuurverschil
tussen de natuurbron en de gewenste
eindtemperatuur. Wanneer dit verschil
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klein is, moet er maar een beperkte
hoeveelheid elektriciteit toegevoegd
worden en kunnen er SPF’s tot 6 gehaald
worden. Een voorbeeld is een warmtepomp in de varkenshouderij die als bron
het centrale luchtkanaal heeft. De bron
heeft een temperatuur die over het hele
jaar ongeveer 20 à 25°C bedraagt, de
afgiftetemperatuur van de vloerverwarming bedraagt 40°C.
Wanneer er een groot temperatuurverschil is tussen bron en afgifte, zal de
warmtepomp veel energie moeten toevoegen om de eindtemperatuur te halen.
Denk maar aan de lucht- of water systemen in woningen die in de winter ook bij
vriestemperaturen de woning moeten
kunnen verwarmen. De SPF zal dan
hoogstens 2,5 bedragen. Een warmtepomp is financieel gezien enkel interessant wanneer de prijsverhouding tussen
elektriciteit en klassieke verwarmingsbronnen zoals aardgas of stookolie lager
is dan de SPF die voor het desbetreffende
systeem te verwachten is. Met de huidige

Keuze van warmtebron

absorbers. Het systeem gaat de temperatuur gebruiken daar waar deze het
beste is voor het gebouw. Na een aantal
weken in het stookseizoen zal de ijsbuffer
meer en meer aangesproken worden en
zal de watertemperatuur gedaald zijn van
10°C tot het vriespunt. Wanneer het
water effectief begint te bevriezen komt
er een enorme hoeveelheid warmte vrij
die voldoende is om het gebouw het
gehele seizoen van warmte te voorzien.
Tegen het einde van de winter zal de
ijsbuffer quasi volledig bevroren zijn. In
de lente zal het proces zich omkeren. Er
zal gedurende een tijd geen verwarming
nodig zijn in het gebouw. De warmte van
de zon- en luchtabsorber wordt gebruikt
om de ijsbuffer te regenereren. Wanneer
het nog warmer wordt heeft het gebouw
nood aan passieve koeling. Het ijswater
wordt gebruikt om het gebouw te koelen.
De warmte zal uit het gebouw verdwijnen
en gestockeerd worden in de ijsbuffer.
Zodanig wordt deze weer opgeladen voor
het volgende stookseizoen.
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Om een warmtepomp toch rendabel te
krijgen, moeten we ervoor zorgen dat de
SPF zo hoog mogelijk is. En het is net hier
waar de innovatie van het SolarEis concept
plaatsvindt. Het SolarEis concept combineert 5 gratis beschikbare natuurlijke
energiebronnen die ervoor zullen zorgen

Maar hoe kunnen we nu verwarmen met
ijs? Om ijs te doen smelten is er warmte
nodig. Omgekeerd komt dezelfde hoeveelheid warmte vrij als water bevriest. Deze
hoeveelheid energie staat gekend als de
kristallisatiewarmte. Deze kristallisatiewarmte geeft dus weer hoeveel energie er
wordt uitgewisseld met de omgeving als
een stof een faseovergang ondergaat. Er
is evenveel energie nodig om 1 kg ijs te
smelten als om 1 kg water van 0°C naar
80°C te verwarmen. Door een warmtewisselaar van de warmtepomp in de ijsbuffer
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dure elektriciteitsprijzen en de lage
prijzen van fossiele brandstoffen zijn er
momenteel niet veel situaties waarbij een
klassieke warmtepomp rendabel is.
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Figuur 1 SolarEis concept - Bron: SolarEis Benelux

te plaatsen kan de energie uit het ijs of
water ‘gezogen’ worden.

C

op

yr

ig

dat de warmtepomp een bron kan aanspreken met een zo hoog mogelijke temperatuur. De gebruikte natuurlijke bronnen
zijn zon, lucht, aarde, water en ijs.
De energie uit de zon en de lucht wordt
opgenomen door een zon en lucht absorberend element. Deze zon- en luchtabsorber is anders dan een zonnecollector.
Een zonnecollector warmt kleine hoeveelheden water op tot temperaturen van
90°C. Dat is niet de bedoeling van de
zon- en luchtabsorber: deze maakt
enorme hoeveelheden ‘warm’ water met
een temperatuur tussen 0 °C en 10 °C.
Indien het gebouw geen warmtevraag
heeft, zal de opgenomen warmte opgeslagen worden in een ondergrondse
ijsbuffer (foto p. 28) om deze op een later
moment te gebruiken. De ijsbuffer is een
grote betonnen bak in de grond die
afhankelijk van de toepassing een inhoud
kan hebben van 10 m³ (woning) tot 1.000
m³ (kantoorgebouwen). Deze ijsbuffer
varieert van volledig bevroren water tot
water van 10°C.

Werking tijdens de seizoenen

Toepasbaarheid in land- en tuinbouw
In de Benelux zijn er een tiental projecten
waar een SolarEis systeem werd geïnstalleerd. Deze projecten zijn momenteel
hoofdzakelijk gericht op woningen en
kantoren. Er zijn momenteel nog geen
toepassingen in de land- en tuinbouw. Wij
zien echter ook mogelijkheden voor een
aantal deelsectoren van de land- en
tuinbouw, namelijk in de varkens- en
pluimveesector. We zijn dan ook op zoek
naar gemotiveerde bedrijfsleiders waar
we een pilootinstallatie kunnen plaatsen.
Geïnteresseerd? Voor meer info of voor
aanmeldingen kan u terecht bij Laurens
Vandelannoote (laurens.vandelannoote@
innovatiesteunpunt.be). n

De cyclus van de seizoenen zal het gebruik van regeneratieve bronnen bepalen.
In de zomer zal het warmteoverschot van
de absorbers gestockeerd worden in het
water van de ijsbuffer. Er zijn
nauwelijks warmteverliezen in
de ijsbuffer doordat het water
maximum 10°C warm wordt, en
doordat de ijsbuffer ingegraven
zit in de grond die een min of
Het Duitse bedrijf Isocal
meer constante temperatuur
heeft het
So
larEis concept bedacht
van 8 à 10°C heeft. De aarde
. Het
bedrijf is sinds 2013 voo
draagt op deze wijze ook bij aan
r 93%
eigendom van de Viessm
het systeem. Bij de start van
ann
Gro
up. De distributierecht
het stookseizoen zal de sturing
en
liggen voor de Benelux
bepalen waar ze het beste de
bij het Nederlandse bedrijf SolarEis Bene
warmte vandaan kan halen om
lux BV uit Elst
(www.solareis.nl).
te kunnen verwarmen. Zo
vormt het systeem SolarEis
een samenspel tussen de
ijsbuffer en de zon- en lucht-

SolarEis Benelux
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Zonnepanelen kennen evenveel voor- als tegenstanders. Eén op de acht gebouwen in
Vlaanderen is intussen voorzien van PV-panelen of een zonthermisch systeem. Dat is niet
niets, maar in Vlaanderen zijn er nog veel daken die over een ideale ligging beschikken en
onbenut blijven. Om dit potentieel in te lossen heeft het kabinet Tommelein de opdracht
gegeven om een zonnekaart te ontwikkelen. – Kristof Severijns en Laurens Vandelannoote, Innovatiesteunpunt
snelle manier krijg je op basis van de
jaarlijkse zoninstraling een inschatting
van de mogelijke opbrengst op jouw dak.
Deze inschatting houdt rekening met de
plaats, oriëntatie, helling en schaduw op
verschillende delen van je dak. Er wordt
echter geen rekening gehouden met

lichtplaten of lichtkoepels, silo’s of de
draagkracht van het dak. Hier moet je
dus zelf rekening mee houden.
Naast de opbrengst aan zonne-energie
geeft het systeem ook een indicatie van
de gemiddelde kostprijs voor een installatie, de terugverdientijd en de winst die
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egenen die nog geen zonnepanelen plaatsten hadden hier hun
redenen voor: de daken waren niet
geschikt voor plaatsing, ze vonden zonnepanelen niet mooi, de daken waren niet
naar het zuiden gericht, de installatie was
te duur, etc. Daarnaast stonden sommigen ook wantrouwig tegenover de honderden verschillende installateurs en
verkopers die er op een gegeven moment
opdoken. Veel mensen wisten niet waar
ze terecht konden voor neutrale en
vrijblijvende informatie, en daarom lieten
ze deze kans links liggen.

Zonnekaart helpt je op weg
De zonnekaart maakt het mogelijk om
hier verandering in te brengen. De kaart
is te raadplegen via www.energiesparen.
be/zonnekaart. Op een eenvoudige en

Figuur 1 welke delen van het dak zijn geschikt voor zonne-energie? - Bron: energiesparen.be
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meerdere installateurs te contacteren
zodat je een goed beeld krijgt van de
producten en prijzen die er vandaag op de
markt zijn. De energieconsulenten van
het Innovatiesteunpunt kunnen je hierbij
begeleiden door offertes zowel op kwaliteit als op prijs te beoordelen.

Hoe werkt de zonnekaart?

Info geselecteerd dakdeel
185°

Hellingshoek

2°

Oppervlakte (3D)

459m2

Geselecteerde panelen

15

De simulaties zijn eenvoudig uit te voeren. Op de startpagina wordt gevraagd
om je adres in te geven, waarbij je vervolgens de daken van je woning of bedrijf
kan selecteren waarvoor je de simulatie
wil laten uitvoeren. Als praktijkcase
hebben we het hoofdkantoor van Boerenbond in Leuven gebruikt. Om de simulatie
te starten klik je op de knop “Bereken je
zonnewinst”.
Als eerste geeft de zonnekaart mee welke
delen van het dak geschikt zijn om zonne-energie op te wekken (figuur 1 p.30).
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Oriëntatie

Figuur 2 PV-installatie op maat van het gezin
- Bron: energiesparen.be

Bo

De zonnekaart brengt
mogelijkheid om hier
verandering in te brengen

Indicatief

Voor het hoofdkantoor van Boerenbond
blijkt dat enkel het westelijk gelegen
gedeelte geschikt is voor zonnepanelen.
Het westelijk gedeelte is namelijk drie
verdiepingen hoger dan de oostelijke
vleugel, waardoor deze dus in de namiddag en 's avonds deels in de schaduw ligt.
De standaardsimulatie rekent met een
PV-installatie die 3.500 kWh opwekt, wat
het gemiddeld verbruik van een huishou-

op

yr

ig

ht

De makers van de zonnekaart geven de
duidelijke boodschap mee dat het een
geautomatiseerd rekenmodel is op basis
van luchtfoto’s. Aangezien het onmogelijk
is om elk resultaat individueel na te
kijken zijn afwijkingen niet uit te sluiten
en bieden de berekeningen dus geen
garantie. Het doel van de zonnekaart is
dan ook om gebouweigenaars te stimuleren om het resultaat verder te laten
onderzoeken door installateurs met een
erkend certificaat. Zij kunnen de situatie
ter plaatse komen bekijken en een offerte
op maat maken. Het is aan te raden om

Info geselecteerd dakdeel
Oriëntatie

185°

Hellingshoek

2°

Oppervlakte (3D)

459m2

Geselecteerde panelen

123
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Zonnepanelen

den is (figuur 2). Dat is dan ook de doelgroep die men in de eerste plaats wil
bereiken.
Het programma laat echter ook toe om
een simulatie te maken op basis van je
bedrijf. Mogelijke parameters zijn het
jaarlijks elektriciteitsverbruik en bijhorend tarief, eventueel kostprijs en onderhoudskosten van de zonnepanelen en een
inschatting van het eigenverbruik. Het
eigenverbruik of het percentage aan
zelfafname (de hoeveelheid elektriciteit
die je direct verbruikt) is het moeilijkste
om zelf in te vullen. Standaard staat deze
waarde op 65% ingesteld. Het eigenverbruik hangt uiteraard af van hoe groot
de installatie is ten opzichte van de vraag.
Wanneer de installatie evenveel produceert als er op het bedrijf nodig is, dan
zal voor de meeste sectoren in de landbouw het eigenverbruik rond de 40%
liggen. Bij melkveebedrijven die klassiek
melken of hardfruitbedrijven zou dit zelfs
tot 25% kunnen zakken. Het is daarom
beter om te opteren voor kleinere installaties waarvan het grootste deel van de
productie zelf wordt benuttigd. Een
realistisch voorbeeld is een PV-installatie
die afgestemd is op 35% van het jaarverbruik. Het eigenverbruik zal dan in vele
gevallen grootteorde 75% van de geproduceerde energie zelf verbruiken. Uiteraard blijft dit maar een inschatting en zou
dit best in een volgende fase beter moeten worden geanalyseerd.
Voor onze berekening van de kantoorruimte is een installatie gesimuleerd die
30.000 kWh kan opwekken waarvan er
60% ogenblikkelijk gebruikt wordt. Hiermee wordt een elektriciteitskost van
0,21 euro per kWh vermeden. De totale
kost van de installatie bedraagt dan
€39.000 incl. BTW. Deze case zou in 8
jaar terugverdiend zijn (figuur 3).

bo
nd

gemaakt kan worden. Een leuke functie is
dat de panelen ook visueel geplaatst
worden op je dak. Zo krijg je een idee
hoeveel panelen er nodig zijn, en hoeveel
oppervlakte van je dak gebruikt wordt.

En wat is dan de volgende stap?
Wanneer je tevreden bent over de simulatie, kan je een rapport downloaden dat
automatisch gegenereerd wordt door de
zonnekaart. Indien blijkt dat een PVinstallatie rendabel is voor je bedrijf, kan
dit rapport als basis dienen voor offertes
en vragen bij rescert-installateurs. De
gegevens van deze installateurs zijn ook
eenvoudig terug te vinden via de zonnekaart. n

Figuur 3 PV-installatie op maat van het bedrijf - Bron: energiesparen.be
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HOE FLEXIBEL IS JOUW BEDRIJF?

… wordt het afnameprofiel van het bedrijf
opgebouwd. Tenslotte wordt het opbrengstprofiel van de PV-installatie
vergeleken met dit afnameprofiel en het
afnameprofiel met slim sturen. Dit resulteert in een besparing op de aangekochte
energie.
Op een melkveebedrijf zijn er een aantal
mogelijkheden om het afnameprofiel af
te stemmen op de productie van de
PV-panelen. Het melken van de koeien of
de verlichting van de stallen kunnen we
natuurlijk niet laten afhangen van wanneer de zon schijnt, maar de productie
van het sanitair warm water is wel meer
flexibel. Ook is er de mogelijkheid om
energie te bufferen in de koeltank, al dan
niet via indirecte ijsbankkoeling. Tenslotte
kunnen ook batterijgeladen gebruikers

er
en

De energieconsulenten van het Innovatiesteunpunt starten bij de begeleiding
van een land- of tuinbouwbedrijf altijd
met het afnameprofiel van het bedrijf:
hoeveel energie is nodig en wanneer?
De meest precieze manier om simulaties
voor slim sturen of batterijopslag uit te
voeren, is om eerst uitgebreid elektriciteitsmetingen te doen. Dat kost echter
veel tijd en geld. Om toch al een snelle
inschatting te kunnen maken, kan de
QuickScan worden gebruikt. Deze tool is
gebaseerd op een aantal standaardprofielen, die we voor enkele energie-intensieve sectoren hebben opgesteld.
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QuickScan voor melkvee

De QuickScan geeft een beeld van wat het
‘slim sturen’ van je installaties kan
opbrengen, wanneer je geen terugdraaiende teller hebt. Door middel van een
aantal vragen, zoals bijvoorbeeld het
aantal liter melk dat jaarlijks wordt
geproduceerd, het al dan niet aanwezig
zijn van een voorkoeler of warmterecuperatie, de frequentie van de melkophalingen, de grootte van de warmwaterboiler,
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e doelstelling van SAVE, wat staat
voor Slim Aansturen Van Elektriciteit, is om zelf geproduceerde
hernieuwbare energie zoals zonneenergie of windenergie optimaal in te
zetten binnen het eigen bedrijf. Dat is nu
vaak niet het geval. De zon schijnt immers
niet altijd wanneer er vraag naar elektriciteit is en omgekeerd. Kunnen we er met
eenvoudige maatregelen voor zorgen dat
we onze eigen energie zoveel mogelijk
zelf gebruiken in plaats van deze op het
distributienet te moeten injecteren?
Om bedrijven te helpen nagaan of slim
sturen van hun elektriciteit misschien
mogelijk en/of rendabel is, werden een
aantal rekentools ontwikkeld. In dit
artikel gaan we dieper in op QuickScan,
een tool waarmee je zelf aan de slag kan
gaan. Op de website www.slimaansturenvanelektriciteit.be van het SAVE project
kan je onder de knop ‘tools’ een link
vinden naar de QuickScan. De tool voor
melkveebedrijven is klaar voor gebruik.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de
ontwikkeling van de QuickScan voor
andere sectoren.
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Heb je zonnepanelen, maar zoek je naar oplossingen om de productie ervan maximaal
binnen je eigen bedrijf te gebruiken? Zou je graag (meer) zonnepanelen leggen of ben je
geïnteresseerd in een batterij? Dan zijn de rekentools van het SAVE project wellicht een
goed startpunt! – Marleen Gysen, Innovatiesteunpunt

De QuickScan geeft een beeld
van wat het ‘slim sturen’ van
je installaties kan opbrengen

yr

Sectorgericht werken

© BASIEL DEHASSELAIR
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Bij verschillende energie-intensieve
landbouwsectoren bestaan mogelijkheden
om het elektriciteitsverbruik af te stemmen op de onvoorspelbare productie van
hernieuwbare energie. Zo is er bijvoorbeeld in meer of mindere mate flexibiliteit
aanwezig op melkvee-, fruitteelt- en
witloofbedrijven. Deze bedrijven kunnen
energie bufferen in koelings- of verwarmingsprocessen en zelfs bepaalde processen verschuiven in de tijd. Andere sectoren
waar veel energie wordt gebruikt, maar
waar minder mogelijkheid is om op een
eenvoudige manier in te spelen op flexibele processen, zijn bijvoorbeeld de pluimvee- en de varkenssector. Wat in deze
sectoren wel interessant kan zijn is het
inzetten van batterijen om pieklasten op te
vangen of om energie tijdelijk op te slaan.

Omvormers van de PV-installatie, groenestroomteller en ontkoppelingsbord.
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ring van ongeveer 7.900 kWh aangekochte elektriciteit (grootteorde 2.000 euro
per jaar).
Om voor het bedrijf in detail na te gaan
wat de besparingsmogelijkheden zijn,
moet een meer gedetailleerde simulatie
worden gemaakt van de koeling (buffer)
en de productie van het warm water
(buffer en verschuiven). Een eerste stap
hierbij is het opvragen van de kwartuurgegevens bij de distributienetbeheerder
indien deze beschikbaar zijn. Eventueel
moet met een logger het verbruik worden
gemeten om een beter inzicht te krijgen
in deze processen. Tenslotte moet met
een installateur worden besproken hoe
eventuele aanpassingen aan de sturing
van koeltank en/of boiler - zowel wat
betreft de hardware als de software kunnen gebeuren en aan welke kostprijs.

Begeleiding door het Innovatiesteunpunt

dit water gebeurt via een elektrische
boiler die een inhoud van 600 liter heeft
en momenteel voornamelijk op daltarief
werkt. Het bedrijf is verder energiezuinig
bezig, het beschikt over een voorkoeler
(besparing op de koeling) en warmterecuperatie op de koeltank (besparing op de
productie van het sanitair warm water).
Wanneer we al deze gegevens invoeren in
de QuickScan, zien we dat het slim sturen
van de melktank en de waterboiler 9,4 %
aan elektriciteitsverbruik op de factuur
kan besparen ofwel een jaarlijkse bespa-

Praktijkcase
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die eventueel op het bedrijf aanwezig zijn
– zoals bijvoorbeeld een voederrobot of
een mestrobot – worden ingezet voor een
groter eigenverbruik.
Bij de QuickScan voor melkveebedrijven
gaan we voor de eenvoud enkel kijken
naar de melkkoeling en de productie van
sanitair warm water. Indien er nog een
andere vorm van flexibiliteit aanwezig is,
kan de winst natuurlijk nog hoger liggen.

Bo

figuur 1 Het eindscherm van de QuickScan geeft de besparing weer van ‘slim sturen’. De grafiek
toont de resulterende elektriciteitsaankoop van een willekeurige dag in het voorjaar.
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We gaan na wat ‘slim sturen’ kan betekenen voor een groot melkveebedrijf dat we
in 2016 bezochten. Dit bedrijf heeft een
jaarlijkse melkproductie van 4.300.000
liter. Het bedrijf melkt 2 keer per dag,
’s morgens en ’s avonds. Op het dak van
de stal ligt een PV-installatie van 250
kWpiek, met een geschatte jaarlijkse
opbrengst van 250.000 kWh. Door het
typische vraagprofiel van het bedrijf, werd
in 2015 maar liefst 92% van deze zelf
geproduceerde elektriciteit op het distributienet geïnjecteerd. Hierdoor moest het
bedrijf op momenten dat de zon niet
scheen, toch nog 84.000 kWh aankopen.
Het bedrijf dat we bezochten, heeft een
melktank van 35.000 liter die om de twee
dagen wordt leeggemaakt. Dagelijks is er
gemiddeld 600 liter warm water op 80°C
nodig voor het reinigen van de melkinstallatie en de koeltank. De opwarming van

Met de QuickScan kan je zelf aan de slag
gaan. Wanneer je de vragen hebt ingevuld, krijg je een resultaat van slim
sturen en wat het kan opbrengen en
eventueel nog een aantal andere energietips. Het resultaat van de QuickScan (zie
figuur) is uiteraard slechts indicatief.
Wijst het eerder op mogelijkheden tot
besparing, kan het interessant zijn om
meer gedetailleerde simulaties door het
Innovatiesteunpunt te laten uitvoeren, in
andere woorden, meer op maat van je
bedrijf met al zijn specifieke installaties
en processen. Ook kunnen we je helpen
met onze andere rekentools voor het
dimensioneren van een PV-installatie of
het plaatsen van een batterij. n

SAVE the date!
Op 30 november 2017 organiseert het Innovatiesteunpunt samen met de andere partners van het SAVE project een studienamiddag rond batterijopslag en
flexibiliteit op landbouwbedrijven.
Hoe bereid je je bedrijf voor op nieuwe tariefstructuren en de uitrol van de
digitale meters? Is batterijopslag iets voor jouw bedrijf? Welke processen en
machines kunnen flexibel worden ingezet? Wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden?
We gaan samen met aanbieders van energietechnologie, onderzoekers en
eindgebruikers na hoe we zelf geproduceerde energie optimaal kunnen inzetten op land- en tuinbouwbedrijven. De studienamiddag vindt plaats op de
demonstratiesite van Inagro, waar recent een batterij werd geplaatst als aanvulling van de PV-installatie.
Inschrijven kan vanaf 1 oktober 2017 via de website van het project SAVE
www.slimaansturenvanelektriciteit.be .
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WINDKRACHT 2020:
WIND ZAAIEN… GELD OOGSTEN?
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Twee eeuwen geleden telde België bijna 3000 windmolens. Die produceerden energie
decentraal om direct en ter plaatse te verbruiken voor de aandrijving van verwerkende
machines. Nu, 200 jaar later, moet Vlaanderen onder druk van de klimaat- en energiedoelstellingen het aandeel wind in zijn energiebevoorrading flink vergroten. Windkracht 2020 wil
meer en makkelijker wind oogsten, ook op het platteland! – Tom Schaeken, Innovatiesteunpunt
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laanderen moet tegen 2020 minstens 280 extra windmolens bouwen om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen. Vlaams minister
van Energie Bart Tommelein en Vlaams
minister van Omgeving Joke Schauvliege
willen veel sneller en veel meer windmolens bouwen. Hun windplan ‘Windkracht
2020’ werd eind 2016 door de Vlaamse
regering goedgekeurd. Dit windplan wil
drie belangrijke drempels wegwerken: de
ruimte beter benutten, de vergunningsprocedure versnellen en het draagvlak bij
de burgers vergroten.
Windmolens worden in het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen bestemmingsneutraal waardoor ze in principe overal
kunnen staan. Logischerwijze wil men in
de eerste plaats meer windmolens in de
grote industrie- en havengebieden, weg
van het woongebied. Nadien start de

zoektocht naar concrete locaties voor
nieuwe windmolens in andere dan industriële zones. Naast meer windmolens
wenst Windkracht 2020 ook sneller
windprojecten te realiseren. Om de
doorlooptijd van de vergunningsprocedures te versnellen en om de kans op
beroepsprocedures tegen vergunde
projecten te minimaliseren voorziet men
twee vernieuwingen. De eerste is de
invoering, sinds 23 februari 2017, van een
omgevingsvergunning die de milieu-en
bouwvergunning combineert zodat een
projectaanvraag slechts 1 procedure op 1
bestuurlijk niveau moet doorlopen.
Daarnaast willen de ministers zoveel
mogelijk beroepsprocedures vermijden
door de betrokkenheid van de bestuurders op lokaal vlak te verhogen. Hiertoe
zullen de lokale besturen gevraagd
worden om actief op zoek te gaan naar
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concrete locaties voor nieuwe windmolens in andere dan industriële zones.
Samen met de provincies en in overleg
met de windenergiesector wil men zo
komen tot een realistisch aantal windturbines die per jaar en per provincie gebouwd zullen worden. Deze provinciale
engagementen worden vastgelegd in een
Windpact.
Cruciaal bij de realisatie van windprojecten is de houding van de burgers ten
opzichte van windmolens in hun omgeving. Sinds 2014 doet het Vlaamse Energieagentschap jaarlijks een onderzoek
naar het draagvlak voor windenergie
onder Vlaamse huishoudens (www.
energiesparen.be/marktonderzoek).
Jaarlijks noteert deze peiling een toenemende steun van de Vlaamse bevolking
voor windenergie. Anderzijds leert de
steekproef ons ook dat weinig Vlamingen
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Om te slagen dient Windkracht
2020 de tegenwind van lange
vergunningsprocedures en
onbegrip bij burgers weg te
nemen.

de injectie van de zelf geproduceerde
elektriciteit op het net minimaliseert.
Daartoe moeten we de windturbine zo
dimensioneren dat ze de elektrische
basislast, het minimale permanente
verbruik van het bedrijf, dekt.
Op die manier zien wij mogelijkheden
voor een rendabele implementatie van
een middelgrote windturbine op landbouwbedrijven met een jaarverbruik van
minimaal 150.000 kWh die voor hun
bedrijfsactiviteiten heel het jaar door
iedere dag een zelfde, grote, gelijkmatige
elektrische verbruikslast hebben. We
denken hierbij aan varkens-en kippenbedrijven met een grote ventilatiebehoefte
of tuinbouwbedrijven met een grote
behoefte aan belichting en koeling iedere
dag van het jaar. Zij moeten in staat zijn
om dergelijke investering op een aan-
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belangrijk omdat de rendabiliteit ervan
afhangt. Spijtig genoeg zijn er vaak weinig
testresultaten beschikbaar en zijn er te
weinig meetgegevens uit de praktijk.
De jaarlijkse elektrische opbrengst van
een windturbine en dus ook het rendement varieert met de jaarlijkse gemiddelde windsnelheid. Om je te verzekeren
van een aanvaardbaar rendement heb je

ht

de bouw van een windturbine op korte
afstand van hun woning aanvaarden. De
ministers Tommelein en Schauvliege
willen het draagvlak bij de burgers voor
windenergie vergroten door met Windkracht 2020 in te zetten op informatie en
participatie. “Windmolens maken nu
eenmaal deel uit van het Vlaamse landschap” volgens onze ministers.
Windkracht 2020 wil ook het pad effenen
voor toepassing van windenergie voor
kmo’s en landbouwbedrijven in landelijk
gebied. Zeker middelgrote windmolens
kunnen interessant zijn in de energievoorziening en bedrijfsvoering van een
landbouwbedrijf. Windmolens leveren in
tegenstelling tot zonnepanelen een vrij
constante productie en kunnen afhankelijk van het verbruiksprofiel van elektriciteit op het bedrijf het eigen verbruik
geheel of gedeeltelijk dekken. “We willen
de implementatie van windmolens op
landbouwbedrijven vergemakkelijken en
zullen de regels voor kleine en middelgrote windmolens versoepelen door de
omzendbrief daarover uit 2009 af te
schaffen”, zegt Bart Tommelein. “Dit stelt
ons in staat de regelgeving hieromtrent
evenals deze voor grote windmolens te
herbekijken.”
Voor land- en tuinbouwbedrijven is het
belangrijk te weten dat de uitvoering van
het windplan ‘Windkracht 2020’ en het
Windpact nog vorm moet krijgen in de
volgende maanden. De nieuwe regelgeving aangaande de implementatie van
windprojecten zal dus in die periode nog
onderhevig zijn aan enige aanpassing en
interpretatie alvorens in zijn definitieve
plooi te vallen.
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Figuur 1 Windkaart 30 m - Bron: Windkracht 13, project uitgevoerd door UGent in het kader van de Fabriek van

Wat kan het opbrengen?
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De markt en technologie van windturbines is in volle evolutie. Terwijl grote
windturbines met vermogens groter dan
300 kW zich ondertussen rendabel bewijzen, moeten we ons op landbouwbedrijven voor de invulling van de eigen energiebehoefte eerder focussen op
middelgrote windturbines. Dit zijn turbines met een minimale ashoogte van 15m
en een vermogen kleiner dan 300 kW.
De rentabiliteit van een investering in
dergelijke middelgrote windturbines kan
niet zo eenduidig als rendabel of nietrendabel worden bestempeld.
Binnen het aanbod aan windturbines vind
je verschillende ontwerpen, maar ook
verschillen in energieproductie. Het juiste
type windturbine kiezen is dan ook erg

de Toekomst

op de bouwplaats op de ashoogte van de
turbine een jaarlijkse gemiddelde windsnelheid van 5,5 m/s nodig. Vooraleer je
investeert in een windturbine moet je
polshoogte nemen van de specifieke
windsituatie op jouw bedrijfslocatie op
hoogtes van 15 tot 40m. De bijgevoegde
‘Windkaart’ geeft duidelijk weer dat de
kans op hoge windsnelheden en daarmee
het grootste potentieel voor windturbines
zich ten westen van de Schelde bevindt.
Tot slot is het belangrijk het verbruiksprofiel van jouw bedrijf te kennen. Zolang
de opslag van elektriciteit via batterijen
op bedrijfsniveau duur is, kan je de
investering in een windturbine enkel
rentabiliseren door het vermogen van de
turbine af te stemmen op het energieverbruik van het bedrijf. De terugverdientijd
van een windturbine verkort wanneer je

vaardbare termijn van 10 jaar terug te
verdienen.
We besluiten dat de rendabele realisatie
van een windturbine voorlopig is weggelegd voor slechts enkele land- en tuinbouwbedrijven dankzij hun specifieke
bedrijfslocatie, -activiteiten en –grootte.
Voor deze bedrijven is het van groot
belang dat Windkracht 2020 in zijn opzet
slaagt en de tegenwind van lange vergunningsprocedures en onbegrip bij burgers
kan wegnemen. Hoe sneller een project
gerealiseerd wordt en hoe minder kosten,
hoe groter de verdienste. Jammer genoeg zal niet iedereen kunnen ‘wind
zaaien en geld oogsten’. n
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ENERGIECOÖPERATIES OP HET PLATTELAND
GAMECHANGER IN DE ENERGIETRANSITIE
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“De transitie naar hernieuwbare energie is een unieke opportuniteit om de lokale
economie en democratie op het platteland in heel Europa nieuw leven in te blazen.
Land- en tuinbouwers hebben het potentieel om in dit proces een nieuwe en cruciale
rol op te nemen.” Wij luisterden geboeid naar de visie van Dirk Vansintjan, medeoprichter van Ecopower en REScoop.eu, respectievelijk de grootste hernieuwbare energiecoöperatie in Vlaanderen en de federatie van hernieuwbare energiecoöperaties in Europa.
– Tom Schaeken, Innovatiesteunpunt
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e energietransitie in Europa zet
zich door. "Deze transitie zal in
de volgende tien jaar onze manier van leven en onze maatschappij
fundamenteel en in goede zin hervormen. "Denk hierbij aan elektrische
voertuigen en gebouwen die zichzelf van
energie voorzien”, analyseert Vansintjan, sinds 1985 actief in de hernieuwbare energiesector. “We zijn versneld op
weg van een vervuilende, gecentrali-

seerde energieproductie op basis van
geïmporteerde fossiele en nucleaire
brandstoffen naar een meer gedecentraliseerde energieproductie gebaseerd
op schone, lokale hernieuwbare energiebronnen. De globalisering die onze
economie de laatste decennia voortstuwde, steunde op vervuilende fossiele
brandstoffen én bevoordeelde grote,
meestal internationale concerns wat de
lokale economie destabiliseerde. Veel
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burgers voelen zich daardoor machteloos en in de steek gelaten.”
Enkel de keuze maken voor hernieuwbare energie volstaat niet, volgens
Vansintjan. De manier waarop is ook
belangrijk. “Spijtig genoeg moeten we
vaststellen dat bij de realisatie van
installaties voor productie van hernieuwbare energie nog al te vaak het spook van
de globalisering zijn kop opsteekt. Winsten van bijvoorbeeld grote windturbines
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beleid en bestuur. Dichter bij een
nieuwe democratie!”
Vansintjan kwam tot deze inzichten
dankzij zijn ervaringen en contacten
als voorzitter van REScoop.eu. REScoop.eu is de federatie van hernieuwbare-energiecoöperaties in
Europa en vertegenwoordigt 1250
individuele lokale energiecoöperaties
en hun leden. Zij ondersteunen Europese burgers bij de opstart en ontwikkeling van lokale energiecoöperaties.
In deze rol bezocht Vansintjan in heel
Europa tientallen lokale energiecoöperaties en hun installaties voor
productie van hernieuwbare energie.
“Deze lokale energiecoöperaties zijn
volgens mij dé formule waarmee
burgers en boeren op het platteland
greep krijgen op de energietransitie
en haar opbrengsten. Ik stel vast dat
bedrijfsleiders van land- en tuinbouw-
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Dirk Vansintjan, sinds 1985 actief
in de hernieuwbare energiesector,
is medeoprichter van de coöperatie Ecopower en van de Europese
federatie REScoop.eu. Daarnaast
is hij mede-initiatiefnemer van
ODE Vlaanderen (Organisatie
Duurzame Energie Vlaanderen).
In Europa is Vansintjan gekend als
inspiratiebron voor velen bij het
ontsluiten van lokale hernieuwbare energiebronnen, en als gids
in de energietransitie en bij de
democratisering van de energiemarkt.
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Lokaal eigenaarschap
brengt de burger dichter
bij een nieuwe democratie

bedrijven in vele van deze lokale
energiecoöperaties een sleutelfunctie
opnemen. De energiedorpen in Duitsland zijn daarvan het levende bewijs.
Bedrijfsleiders van land- en tuinbouwbedrijven beschikken naast hun
onmiskenbare ondernemingszin en
gedrevenheid ook over ruimte en
dakoppervlakte, ze produceren biomassa en bezitten een machinepark.
Zij hebben kennis van de seizoenen
en zijn het gewoon om hun activiteiten
af te stemmen op de eigen directe
leefomgeving en op het landschap. Dit
zijn troeven waarmee land- en tuinbouwers een lokale energiecoöperatie
kunnen versterken, zodat deze kan
uitgroeien tot een duurzaam alternatief voor het klassieke gecentraliseerde energiemodel.”
Extra troef is dat vele land- en tuinbouwbedrijven vandaag al heel wat
ervaring hebben met de productie
van duurzame energie via zonne-, en
warmtekrachtkoppelingsinstallaties
of biogasinstallaties op het eigen
bedrijf. Uit de grafieken die het Innovatiesteunpunt tijdens het gesprek op
tafel legt, blijkt duidelijk dat de landen tuinbouwsector sinds enkele jaren
een nettoleverancier is van hernieuwbare energie. Zo injecteerde de sector
in 2014 ongeveer 550 GWh zelfgeproduceerde elektriciteit op het net.
Samen met Dirk rekenen we uit dat
dit overschot aan elektriciteit goed is
voor het jaarverbruik aan elektriciteit
van meer dan 150.000 gezinnen. In
het huidige klassieke energiemodel
geniet deze prestatie weinig zichtbaarheid. Voor Dirk bevestigt dit de
winstkansen voor boeren. “Een lokale
energiecoöperatie kan naast lokale
zichtbaarheid en erkenning misschien
ook nieuwe manieren van betrokkenheid en waardering creëren. Ik ben
ervan overtuigd: lokale energiecoöperaties, versterkt met land- en tuinbouwers, kunnen echte gamechangers zijn in de energietransitie op het
platteland!” n
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op het platteland vloeien niet naar de
lokale gemeenschap, maar vinden
hun weg naar buitenlandse aandeelhouders zonder enige lokale betrokkenheid.”
Hier ligt volgens Dirk een unieke kans
om dankzij de energietransitie de
economische ontwikkeling op het
platteland te doen heropleven. Dat
kan door samen te investeren in
duurzamer, meer circulair en meer
lokaal. ”Investeringen in productie
van hernieuwbare energie en energieefficiëntie op lokaal vlak bieden
burgers, lokale gemeenschappen,
kmo’s en landbouwbedrijven nieuwe
mogelijkheden en winstkansen.
Wanneer wij investeren in de eigen
lokale economie en de eigen lokale
gemeenschap ligt de opbrengst acht
keer hoger.”
Lokaal eigenaarschap zal, aldus Dirk,
de plaatselijke economie op het
platteland aanzwengelen en de
betrokkenheid van de burgers op het
platteland verhogen. ”Dit versterkt
niet alleen de economie, maar brengt
de burger ook dichter bij het lokale

REScoop.eu is de federatie van
hernieuwbare energiecoöperaties
in Europa. Haar doel? Europese
burgers ondersteunen bij de
opstart en ontwikkeling van lokale
energiecoöperaties. In hun naam
spreekt de federatie met beleidsmakers op alle niveaus om de
plaatselijke economie op te drijven
en de betrokkenheid van burgers
op het platteland te verhogen.
REScoop.eu is een groeiend
netwerk dat reeds 1.250 individuele lokale energiecoöperaties en
hun 650.000 burgers vertegenwoordigt.
Ecopower cvba is een coöperatief
bedrijf dat burgers samenbrengt
rond hernieuwbare energie in
Vlaanderen én Europa. Het aantal
coöperanten van Ecopower steeg
in 2016 tot 50.393 en blijft stijgen.
Deze coöperanten zijn samen
eigenaar van hernieuwbare-energie-installaties, zoals windturbines, zonnepanelen en kleine
waterkrachtcentrales. In 2016
zorgde Ecopower voor 85.7 GWh
aan elektriciteitsproductie.
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In het co-creatietraject ‘Stationaire batterijopslag’ van VITO gaat het Innovatiesteunpunt
mee op zoek naar extra verdienmodellen voor stationaire batterijen: van idee tot business
opportuniteit in 6 maanden. – Marleen Gysen, Innovatiesteunpunt
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oe vind je als bedrijfsleider de
juiste technologie en de juiste
partners om jouw idee te realiseren? De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) organiseert een
reeks co-creatietrajecten om Vlaamse
bedrijven de kans te geven samen hun
ideeën tot leven te brengen. In het cocreatietraject ‘Stationaire batterijopslag’
gaat VITO/EnergyVille samen met partners DSP Valley, Incubathor en het Innovatiesteunpunt bekijken op welke manier
je met elektrische opslag ook geld kan
verdienen. We onderzoeken de verdienmodellen binnen de huidige energiecontracten evenals de inzetbaarheid van
beschikbare flexibiliteit om de energiemarkt te ondersteunen. We spelen hierbij
in op nieuwe trends en maken gebruik
van de expertise en technologie van VITO,
de kennis en het netwerk van de partners, en de kennis- en marktinzichten
van de deelnemers met betrekking tot
alle aspecten van het idee om de business case succesvol te maken.
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VITO organiseert een reeks co-creatieprojecten om Vlaamse bedrijven de kans te geven samen hun
ideeën tot leven te brengen.
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Op welke manier kan je met
elektrische opslag ook geld
verdienen

Out of the box

C

Binnen het co-creatietraject brengen we
onder meer producenten, installateurs,
energieconsulenten en studiebureaus,
energieleveranciers, netwerkbeheerders
en ook eindgebruikers samen. Waarom
kan het als landbouwbedrijf interessant
zijn om deel te nemen aan dit co-creatietraject? Het biedt je de kans om betrokken te zijn bij innovaties die breder gaan
dan business as usual en om nieuwe
kansen te detecteren. Je komt in aanraking met andere sectoren en oplossingen. Als eindgebruiker kom je eventueel
ook in aanmerking om een case verder

uit te werken. In het co-creatietraject zijn
geen investeringen voorzien. Er wordt
eerder conceptueel gewerkt: een proof of
concept uitgedacht, berekeningen en
simulaties uitgevoerd of een bevraging
gedaan. Maar als partijen elkaar vinden
in een gezamenlijk idee en er financiële
middelen worden gevonden, kan een interessante case ontwikkeld worden tot een
concrete realisatie.

Van samen leren tot samen werken
Tot 26 oktober kan je je aanmelden en
worden de intakegesprekken gehouden.
Op 23 november vindt de co-learningsessie plaats: wat zijn de technologische
trends en innovaties? Hoe ver staat het
onderzoek en de kennis? Welke technologie en know how heeft VITO in huis? Wat
is de marktvisie van de deelnemende
bedrijven? Hoe kan het netwerk van de
partners ingezet worden? Op 7 december

38 • Boerenbond • Management&Techniek 15 • 1 september 2017

wordt een brainstorm gehouden waarbij
de opportuniteiten die verder onderzocht
kunnen worden, geselecteerd worden. In
het voorjaar van 2018 zullen projectgroepen de technologische haalbaarheden
van deze opportuniteiten evalueren. VITO
stelt hiervoor 30 onderzoeksdagen ter
beschikking. Op 26 april 2018 worden
tijdens een co-workingsessie voor de
verschillende gescreende opportuniteiten
de business cases en het plan van aanpak
gedefinieerd. n
Om deel te nemen aan dit co-creatietraject of voor verdere informatie en
deelnameprijs kan je je aanmelden via
co-creatie.vito.be of kan je contact opnemen met Marleen Gysen via 016/28 61 25
of marleen.gysen@innovatiesteunpunt.be.

ENERPEDIA, MEER DAN DE WEBSITE!

Energiepact om duurzame en innovatieve
technieken met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie vlotter
ingang te doen vinden in de verschillende
deelsectoren van de Vlaamse land- en
tuinbouw. Concreet betekent dit dat we
met 13 partners gedurende de volgende
drie jaar zullen samenwerken om bedrijven te begeleiden en om te communiceren over nieuwe ontwikkelingen. Deze 13
partners dekken samen de volledige
landbouwsector: akkerbouw, tuinbouw,
glastuinbouw, veehouderij, fruit- en
witloofteelt.

Begeleiding op maat
De nadruk van het project ligt op advisering, waarbij bedrijven begeleid zullen
worden bij de keuze, dimensionering,
implementatie en nazorg van investeringen in energiebesparing en/of duurzame

Open Energiedag 2016 bij Koeweidehof in Merchtem.

Rendabiliteit en broeikasgasemissies
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Enerpedia bestaat al sinds 2007 en werd
opgericht als een platform om kennis
en expertise rond energie in land- en
tuinbouw te bundelen en uit te wisselen.
In het project Energiebewust Boeren,
dat van start ging in 2010, begon het
consortium met het begeleiden van
land- en tuinbouwbedrijven. Deze adviesverlening werd met de steun van het
Vlaams Klimaatfonds vanaf 2014 verder
uitgebreid naar een nieuw driejarig
project Enerpedia 2.0. Informatie werd
verspreid via de website, de maandelijkse
elektronische nieuwsbrief ‘e-zine’ en
verschillende studie- en demonstratiedagen zoals bijvoorbeeld de ‘Open Energiedag’ in 2016.
Vanaf het najaar van 2017 zal het consortium Enerpedia invulling geven aan het
engagement van het Vlaams Klimaat- en

energieproductie. Door een volledig
traject aan te bieden, moeten zo veel
mogelijk adviezen leiden tot concrete
realisaties. Hierbij zoeken we steeds naar
oplossingen op maat van het bedrijf,
waarbij we rekening houden met de
specifieke noden en de manier van werken. Waar en hoe kan er bespaard worden in mijn biggenstal? Is een wkk-installatie de beste manier om zelf energie te
gaan produceren op mijn bedrijf?
Naast de uitgebreide begeleidingstrajecten willen we de volgende jaren ook de
meer laagdrempelige loketfunctie behouden. Typische voorbeelden zijn een
analyse van de elektriciteitsfactuur, een
inschatting van de rendabiliteit van een
techniek, de beoordeling van een offerte.
Zo kunnen we een brede groep van landen tuinbouwers helpen en hen op weg
helpen naar een energievriendelijk
bedrijf.
Communicatie is natuurlijk ook in dit
project belangrijk. Zo werken we verder
aan de website om deze up-to-date te
houden en versturen we elke twee maanden onze elektronische nieuwsbrief
‘e-zine’. In het project zullen we ook
inzetten op ‘leren van elkaar’ door landbouwers samen te brengen in 15 lerende
netwerken rond een energiethema. Dit
kan zowel een specifieke techniek zijn als
het volledige energiebeheer van het
bedrijf omvatten.
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Vlaams Klimaat- en Energiepact

Door een volledig traject aan
te bieden, moeten zo veel
mogelijk adviezen leiden tot
concrete realisaties
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e website www.enerpedia.be is
bekend als hét platform voor wie
informatie zoekt over energie in
land- en tuinbouw, gaande van energiegewassen tot technieken voor energiebesparing en -productie. Maar het consortium achter deze website doet veel meer
dan hun kennis bundelen en ter beschikking stellen.
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De Vlaamse proefcentra, ILVO, hogeschool Thomas More en het Innovatiesteunpunt bundelen al enkele jaren hun kennis en expertise rond energie in het consortium Enerpedia.
Nu slaan ze de handen in elkaar om nog meer in te zetten op de begeleiding van landbouwbedrijven. – Marleen Gysen, Innovatiesteunpunt

Tenslotte willen we bestaande en nieuwe
technieken voor energiebesparing en
duurzame energieproductie toetsen aan
hun toepassing in de landbouw. We zullen
het potentieel voor de reductie aan
broeikasgasemissies voor een aantal
technologieën bepalen en nagaan of ze
rendabel zijn in de huidige land- en
tuinbouwpraktijken: van energiezuinige
bewaring, ventilatie en verlichting tot
hernieuwbare energie, energieopslag en
slim sturen. n
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