OOIT
Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

Zonnig
vooruitzicht
Zomer 2018 was een prima zomer voor eigenaren van
zonnepanelen. Voor bloembollenbedrijven kwam er 25
jaar geleden al een heel praktisch systeem op de markt,
dat inmiddels zijn waarde heeft bewezen. Efficiënt en
goedkoper dan zonnepanelen.
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M

enig deelnemer aan de komende Mechanisatiebeurs
zal in zijn stand iets laten
zien wat te maken heeft met
duurzaamheid. Het is immers het modewoord van deze tijd. Waar het gaat om het
verbruik van energie, heeft de sector al
het nodige bereikt. De basis hiervoor werd
25 jaar geleden gelegd. Want wie denkt
dat de discussie over natuurlijke energiebronnen pas een paar jaar oud is, heeft
het mis.
De eerste publicaties over energiebesparing in met name de tulpenbroeierij stammen al uit de jaren tachtig en waren het
gevolg van de oliecrisis in de jaren zeventig. Dat er ook nog iets met de zon viel te
doen op teeltbedrijven kwam in 1993 in
beeld. Toen verscheen het eerste rapport
over de toepassing van zonne-energie bij
het drogen en bewaren van bloembollen.

Onderzoeksbureau Ecofys had enkele
jaren ervoor al een breder onderzoek gedaan in de hele agrarische sector en ging
vervolgens in 1993 met de bloembollensector aan de slag. Van daken vol glimmende zonnecollectoren was toen nog
geen sprake. Een veel eenvoudiger oplossing kwam uit de akkerbouw en kon volgens de onderzoekers ook ingezet worden
in de bloembollensector: het zonnedak.
Daarbij komt er aan de binnenkant van
het bij voorkeur zwarte dak van de schuur
een houten plafond, met tussen dak en
plafond een afstand van zo’n 10 cm. Op
die manier ontstaat een spouwconstructie waarin de lucht opwarmt. Die warme
lucht kan vervolgens met een ventilator
worden getransporteerd naar droog- en
bewaarruimtes. Juist in periodes dat veel
warmte nodig is voor het drogen en bewaren wordt die warmte ook geproduceerd.

Via luchtkanalen en ventilatoren is die
warmte te transporteren naar de plaats
waar ze nodig is.

SNEL VERDIEND
Het systeem viel op door zijn eenvoud en
kreeg zijn plaats op Proefbedrijf De Noord,
waar in de jaren negentig op bedrijfsschaal tal van teeltmaatregelen werden
beoordeeld op hun praktische haalbaarheid. Op dit proefbedrijf kon prima aan
deze innovatie worden gerekend, omdat
onderzoek en praktijk hier hand in hand
gingen. Met de gasprijzen van toen en de
diverse subsidiemogelijkheden was het
volgens het eindrapport uit 2004 toen al
mogelijk om deze investering binnen drie
tot zes jaar terug te verdienen.
Verschillende bedrijven investeerden in
deze innovatie, waaronder firma Gerard
de Waard uit Castricum. In de BloembollenVisie van 20 december 2007 gaf
toenmalig adviseur Jan-Willem van der
Klugt van DLV Bouw een toelichting op dit
project, inclusief berekeningen. Het dak
werd in de zomer van 2007 voor het eerst
gebruikt. Het was een heel andere zomer
dan die van 2018. Weinig zon en dus geen
hoog rendement van het zonnedak.
Toch had het bedrijf er wel profijt van.
Waar bedrijven zonder zonnedak 25 tot
35% meer gas verstookten, bleef dit bij De
Waard beperkt tot 10-15% meer. Duidelijk
werd ook dat het systeem nog wel voor
enige verbetering vatbaar was, zoals het
goed mengen van buitenlucht en de warme lucht die onder het dak vandaan komt.

PANELEN
Uiteindelijk heeft de tijd deze 25 jaar oude
innovatie ingehaald. Waar er in 1993 nog
geen sprake was van zonnepanelen, is dat
nu gemeengoed. Niet alleen voor grote
bedrijven, maar ook voor het gewone huishouden. Maar het zonnedak heeft wel de
weg gebaand voor het besef dat de zon op
20 december 2018
je dak niet voor niets hoeft te schijnen.
20 december 2018
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