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De energiemarkt verandert razendsnel. Wat zijn de gevolgen van de digitale teller en het capaciteitstarief? Waarin
kan je nu het best investeren: in een windmolen, of toch
nog in zonnepanelen? Is het verstandig om zelf energie op
te slaan? Hoe nuttig zijn batterijen en welke systemen
bestaan er? In dit dossier zetten we de mogelijkheden op
een rij. We leggen ook ons oor te luisteren bij Linea Trovata, die aan Boerenbondleden een interessant voordeel
geeft wanneer zij kiezen voor zonnepanelen. Want ja, dat
blijkt ook nu nog altijd een goed idee.
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Dossier Energie
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Welke bron
moet ik kiezen
om duurzaam
elektriciteit op
te wekken?
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Zonnepanelen, windturbines en pocketvergisters. Dit zijn de drie
voornaamste opties waar land- en tuinbouwers uit kunnen kiezen om
zelf groene stroom op te wekken. We overlopen kort de stand van zaken
voor elk van deze technologieën.
Laurens Vandelannoote, innovatieconsulent Innovatiesteunpunt
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Pocketvergisters
Pocketvergisters zijn kleine biogasinstallaties waarbij er biogas afkomstig
uit bedrijfseigen biomassastromen
verbrand wordt in een warmte-krachtkoppeling (wkk). Daarbij wordt
warmte en elektriciteit geproduceerd.
Na een aantal moeilijke jaren voor de
technologie lijkt het schip stilaan te
keren. De vergistingsinstallaties zijn
efficiënter en betrouwbaarder geworden, maar 100% bedrijfszekerheid
wordt zeker nog niet overal gehaald. Ze
worden hopelijk ook enkel nog maar
geïnstalleerd op locaties waar ze kans
op succes hebben. De belangrijkste
factor hierin is de aanvoer van dag-

verse mest en een correcte dimensionering van de installatie. De bedrijfsleider is zelf best een handige harry.
Gemiddeld een kwartier per dag zal je
kwijt zijn aan de opvolging van de
installatie. Zelfs als aan alle voorwaarden voldaan is, kan er af en toe iets
mislopen. Een koe wordt soms ook
ziek, de biologie in de vergister kan
hetzelfde overkomen. De bedrijfsleider
en de servicefirma moeten er dan snel
bij zijn om een lange uitval te voorkomen. Ga zeker met meerdere firma’s en
collega’s-landbouwers praten voordat
je de stap zet naar vergisting. Maar een
vergister die goed draait, kan je zeker
wel wat opbrengen. Pocketvergisters ->
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Call groene stroom

Van 17 mei tot 3 juni loopt de eerste
call groene stroom waar er investeringssteun aangevraagd kan worden
voor middelgrote windturbines en PVinstallaties met een omvormervermogen groter dan 40 kVA. De technologieaanbieder zal in de meeste gevallen
de steunaanvraag op zich nemen. Per
projectcategorie is er een maximale
steun die aangevraagd kan worden:
• 22 euro/MWh voor installaties op
basis van zonne-energie op marginale gronden en alle overige installa-
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Ondanks het verdwijnen van de terugdraaiende teller en het afschaffen van
de groenstroomcertificaten zijn zonnepanelen nog steeds een uitstekende
investering. Door de sterke daling van
de investeringskost en de hoge elektriciteitsprijzen zijn er in de meeste
gevallen zelfs geen premies nodig om
een installatie in minder dan zeven jaar
terug te verdienen. Zonnepanelen in
een of andere dimensie horen thuis op
elk landbouwbedrijf.
Landbouwers gebruiken alle mogelijke
ruimte in hun bedrijf om zonnepanelen
te plaatsen. Op stallen, schuren, hun
woning en zelfs op waterbekkens.
Agrivoltaics voegt daar een nieuwe
mogelijkheid aan toe, waarbij we op de
velden niet alleen gewassen telen maar
ook nog eens energie kunnen oogsten
én onze gewassen beter beschermen
tegen hagel, vorst of zonnebrand. In het
Vlaio Tetra-onderzoeksproject Agrivoltaics gaan onderzoekers van de KU
Leuven na welke gewassen in aanmerking kunnen komen en hoe een zonnepaneleninstallatie boven een veld moet
worden ontworpen. Het Innovatiesteunpunt denkt mee na hoe dit
praktisch voor Vlaamse landbouwers
kan worden uitgewerkt. Een terugblik
op een webinar dat het Innovatiesteunpunt en KU Leuven over het
thema gaven, vind je binnenkort op
www.innovatiesteunpunt.be.

ties op basis van zonne-energie;
• 33 euro/MWh voor drijvende installaties op basis van zonne-energie;
• 74 euro/MWh voor installaties op
basis van windenergie.
Het aantal MWh gaat over de totale
productie over de hele levensduur. Voor
zonnepanelen is dit 20 jaar en voor
windturbines is dit 10 jaar. De aanvraag
van zonnepanelen is vrij eenvoudig. Bij
wind zijn er een aantal aandachtspunten. Er is enkel steun voor volledig
nieuwe windturbines met een bruto
nominaal vermogen van 10 tot en met
300 kWe. Een belangrijke wijziging
tegenover de vorige calls van wind is
dat je nu een volledige en ontvankelijk
verklaarde omgevingsvergunningsaanvraag moet hebben voordat je steun
kan aanvragen.
De gevraagde steun wordt vergeleken
met de verwachte jaaropbrengst van de
windturbine. Deze opbrengst is het
meest geloofwaardig als er een windmeting uitgevoerd is op de ashoogte
van de windturbine en op de specifieke
locatie. Als potentiële klant is het ook
best dat er voor de windturbine een
gecertificeerde vermogenscurve
beschikbaar is. Zo weet je dat de tur-

en

Zonnepanelen

800 euro per MWh die je per jaar
opwekt. Bij een windturbine zit je aan
bedragen rond 3000 euro per geproduceerde MWh per jaar. De zelfconsumptie zal bij een windturbine wel iets
beter zijn, maar meestal niet genoeg
om dat prijsverschil te verantwoorden.
De combinatie van zon en wind is
mogelijk. Een windmolen wekt namelijk vooral in de winter zijn energie op,
voor zonnepanelen is dit uiteraard in
de zomer. Door de hogere investeringskost heeft een windturbine absoluut
een subsidie nodig om rendabel te
kunnen zijn.

er

realiseren ook een methaanreductie,
maar daar zijn nog geen individuele
voordelen aan verbonden voor de landbouwers.

Windturbines zijn niet overal geschikt.
De windsnelheid is de belangrijkste
factor. En het waait nu eenmaal harder
aan de kust dan in het binnenland. De
investeringskost van windturbines ligt
ook een stuk hoger dan bij zonnepanelen. Bij zonnepanelen zit je aan een
investeringskost van ongeveer
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Windturbines

De vergistingsinstallaties zijn efficiënter en betrouwbaarder geworden, maar
100% bedrijfszekerheid wordt zeker nog niet overal gehaald.

bine ook effectief zal opbrengen wat er
in de offerte beloofd wordt.

en
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Linea Trovata helpt landbouwbedrijven besparen
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Zonnepanelen
als onderdeel van
een energieplan
op maat
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De ontvankelijke steunaanvragen worden gerangschikt op basis van de verhouding van de aangevraagde steun
ten opzichte van de verwachte energieopbrengst. Iedere ondernemer mag zelf
bepalen hoeveel steun hij aanvraagt.
De goedkoopste krijgt eerst zijn centen.
Dit gaat zo verder tot het budget van
5 miljoen euro op is. De klassieke PVinstallaties hebben een budget van 4,25
miljoen euro. De overige 750.000 euro
wordt verdeeld onder de andere drie
categorieën. Als er voor meer dan
5 miljoen euro aangevraagd wordt,
zullen er projecten geweigerd worden.
Je kan bij weigering eventueel wel
meedoen aan een volgende call.
Er wordt geëist dat de aanvrager het
project in dienst neemt uiterlijk 18
maanden (zon) of 24 maanden (wind)
na de datum van de beslissing. Indien
het project er niet komt, verlies je de
steun en moet je het bedrag van de
bankwaarborg als boete betalen. Dit
betekent dus dat je best vooraf vrij
zeker bent dat je het ook kan realiseren. Bij voorbije calls rond windenergie
is het al voorgekomen dat de bankwaarborg geïnd werd omdat de windturbine er uiteindelijk niet kwam. Het
niet verkrijgen van de vergunning was
meestal de oorzaak. n
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Waar moet je rekening mee
houden?

co

www.energiesparen.be/callgroene-stroom

Zonnepanelen in
een of andere dimensie
horen thuis op
elk landbouwbedrijf.

“Het is een kennisintensieve business om het volledige plaatje te zien.
De bouw van een project is één ding, maar de analyse ervan en de
beoordeling is nog iets heel anders”, vertelt Piet Van Poucke,
zaakvoerder van Linea Trovata. Zij zijn een van de vier aanbieders die
zonnepanelen plaatsen bij Boerenbondleden via een ledenvoordeel. Het
bedrijf heeft meer dan 20 jaar ervaring met energieprojecten, waarvan
een paar honderd bij land- en tuinbouwers. En dat zorgt voor een
meerwaarde voor de boer.
Liesbet Corthout

P

iet Van Poucke komt uit een
landbouwersfamilie. Zijn grootouders waren boeren en ook zijn
broer en schoonouders hebben een
landbouwbedrijf. “Ik ben er sterk van
overtuigd dat we economie en ecologie
moeten kunnen samenbrengen.” En
dat kan via groenestroomprojecten.

Zoals bijvoorbeeld bij Mili Hoevezuivel
in Lokeren. Zij gingen jaren geleden
voor het eerst in zee met Linea Trovata.
Naarmate hun energiebehoefte veranderde, veranderde ook hun aanpak van
het groenestroomvraagstuk. “In 2009
plaatsten wij 30 kilowattpiek aan zonnepanelen op dit bedrijf. Dit jaar ->
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Leden van Boerenbond kunnen
genieten van ledenvoordelen voor
diverse energiebesparende maatregelen. Surf naar www.boerenbond.be/
ledenvoordelen en doe je voordeel
bij zonnepanelen, een zonneboiler,
dakisolatie, een koelinstallatie,
een melkinstallatie of ledverlichting
voor je stal.
© LIESBET CORTHOUT

co
Piet Van Poucke van Linea Trovata: “Land- en tuinbouw is geen gemakkelijke sector.
Het is knokken om het hele verhaal circulair te maken.”
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sen die er vol passie voor gaan. Landbouw is geen gemakkelijke sector. Zo
knokken om het hele verhaal circulair
te maken en zo veel als mogelijk lokaal.
Het is heel fijn dat we daaraan kunnen
bijdragen op een correcte manier. Ook
Linea Trovata is lokaal verankerd, met
een gepassioneerd team dat al meer
dan 10 jaar samen het bedrijf draagt.
We bouwen met onze klanten een vertrouwensband op en op die manier
krijgen wij ook goede mond-totmondreclame. Het is tof om te zien dat
wij elke dag het vertrouwen bij onze
klanten kunnen blijven versterken.
Duurzame energie en onze lange
termijnfilosofie gaan mooi samen.
“Nu hopen we dat er vanuit de overheid
meer duidelijkheid komt en een stabieler investeringskader. Als de overheid
echt voor duurzaamheid wil gaan, moet
er toch een ander beleid komen, zeker
rond zonne-energie, netintegratie en
het invoeren van een werkbare CO2taks. Wij proberen als ondernemer al
twintig jaar te kijken naar de opportuniteiten. We doen dat met een positieve
insteek en tonen alle dagen dat het kan,
ondanks een gebrek aan politieke visie.
Er liggen nog enorme mogelijkheden in
de combinatie van duurzame energie
en de ruimte waarover onze land- en
tuinbouw beschikt. Laten we de zonnestroom samen oogsten.” n
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“Vooral op melkveebedrijven die niet
met een robot melken komt nog wel
eens de vraag of zonnepanelen voor
hen interessant zijn, omdat zij vooral ’s
morgens en ’s avonds stroom verbruiken en dus niet op het productievere
middaguur. In zo’n geval moeten wij
goed berekenen wat de mogelijkheden
zijn. Bij Mili Hoevezuivel was er geen
twijfel over de extra panelen. Als het
warm is, maken zij meer ijs en dan zijn
de consumptie en de productie van
zonnestroom het hoogst. Je kan ook
energieoverschotten gebruiken om de
koelinstallatie aan te sturen. Deze zal
ook worden vernieuwd. Je gebruikt die
dan als een soort van koelbatterij en
kunt de compressorenergie hergebruiken voor aanmaak van warm water.
Sowieso is de combinatie van verschillende verbruikers erg interessant. In
dit geval vinden de bedrijfsactiviteiten,
die het meeste stroom vragen uitsluitend overdag plaats. Hier is er dus een
zeer goede match.”
Piet is een gedreven zaakvoerder,
enthousiast over de verwezenlijkingen
van Linea Trovata. “Mili Hoevezuivel is
een leuk voorbeeld van een regionaal
familiebedrijf met sympathieke men-

nd

Koeling als vorm van batterij

Bo

plaatsten we daar nog 70 kilowattpiek
bij. Wij hebben hen geadviseerd om de
energie van hun bedrijf zo optimaal
mogelijk aan te maken en te verbruiken. Het gaat hier om een melkvee
bedrijf met eigen productie van ijs en
verwerking tot andere zuivelproducten.
Er moet hier niet enkel de melk van de
koeien gekoeld worden, maar ook alle
andere voedingsproducten die zij verkopen en ook voor de productie daarvan is veel stroom nodig. We hebben
ook een middenspanningscabine
geplaatst omdat het, voor hen economisch gezien erg interessant is. Daarnaast plaatsen we ook energiemetingen, zodat de elektriciteitsproductie en
het -verbruik beter gemonitord kunnen worden en op elkaar afgestemd.
Meten is weten, met die cijfers kan het
bedrijf zijn verbruik beter in kaart
brengen en op die basis slim gaan sturen. Overigens hebben wij voor het bijplaatsten van die zonnepanelen eerst
een oud asbestdak vervangen door een
nieuw dak met sandwichpanelen. Op
asbest mogen en willen wij geen zonnepanelen plaatsen. Zowel wij als
enkele van onze onderaannemers zijn
opgeleid om asbest veilig te kunnen
verwijderen.”

“We moeten
economie en ecologie
samenbrengen.”

Enkele termen uitgelicht

nd

Marleen Gysen, innovatieconsulent Innovatiesteunpunt
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Slimme meter

dagtotalen kan je met terugwerkende kracht raadplegen tot het
moment waarop de digitale meter
werd geplaatst.

ht

De digitale meter is een elektronische meter die de klassieke mechanische elektriciteits- en gasmeter
(Ferrarismeter) vervangt. De uitrol
hiervan is begonnen in 2019.
Digitale meters registreren nauwkeurig wat je aan energie verbruikt
(afname) en wat je aan het net
levert (injectie). Ze sturen deze
gegevens automatisch door naar je
netbeheerder. Je energieleverancier
gebruikt die om je factuur op te
maken.

Bo

Digitale meter
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© MARLEEN GYSEN
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Een digitale meter is nog geen slimme
meter. Maar je kan er wel een slimme meter
van maken via de gebruikerspoorten. Zo zijn
er energiebeheersystemen die de elektrische
toestellen van je bedrijf slim kunnen aansturen om je zelfconsumptie te verhogen.
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De invoering van de digitale meter
heeft voornamelijk een impact op
gezinnen en bedrijven met een
kleine productie-installatie met
een omvormervermogen ≤ 10 kVA
(de prosumenten). De digitale
meter laat hen nu ook toe om aan
het net geleverde stroom te vermarkten (zie terugleveringscontract) en om hun zelfconsumptie te
verhogen (zie slimme meter). Door
de plaatsing van een digitale meter
heeft deze groep anderzijds wel
geen recht meer om de zelf geproduceerde hoeveelheid elektriciteit
volledig te compenseren op de factuur (zie terugdraaiende teller).
Voor alle bedrijven met een digitale
meter is er sinds kort de mogelijkheid om hun verbruik te sturen op
de energieprijzen (zie dynamisch
contract).

co

Tip. Bedrijven die al een digitale
meter hebben, kunnen hun meetgegevens opvolgen via mijn.fluvius.
be/verbruik. Daar krijg je elke dag
een update van je elektriciteits- en
gasverbruik.
Om niet alleen de dagtotalen, maar
ook de kwartiertotalen te kunnen
raadplegen, moet je een aanvraag
doen via de website. Het is pas
vanaf dan dat je deze gedetailleerde
waarden kan bekijken en downloaden. De verbruikshistoriek van de

Terugdraaiende teller
Veel eigenaars van een eigen productie-installatie
gebruiken geen of weinig stroom op de momenten
dat ze die produceren. Voor gezinnen en bedrijven
met een kleine productie-installatie (tot 10 kVA)
bood de terugdraaiende teller de mogelijkheid om
dit te compenseren. Als vergoeding voor het gebruik
van het net als een soort batterij, betaal je een forfaitaire vergoeding (zie prosumententarief).
De klassieke meter kan de elektriciteit die je
afneemt van het net en de overtollige elektriciteit
die je op het net plaatst niet apart registreren. Digitale meters doen dat wel. Om prosumenten met een
digitale meter toch de garantie te bieden op hetzelfde rendement op hun investering als daarvoor,
werd hen in eerste instantie het principe van de
terugdraaiende teller toegestaan. Het Grondwettelijk Hof vernietigde dit besluit in januari 2021. Dit
betekent dat prosumenten met een digitale meter,
net zoals eigenaars van grotere installaties, een
aparte afrekening krijgen van afname en injectie.
Daartegenover kan de geïnjecteerde stroom wel
worden vermarkt (zie terugleveringscontract), vervalt het prosumententarief en kunnen installaties
die de laatste jaren zijn geplaatst een retroactieve
investeringspremie aanvragen.
Voor prosumenten die nu nog een klassieke meter
hebben verandert er voorlopig niets. ->
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Prosumenten
tarief

Retroactieve investeringspremie
Tip. Je kan met de simulatietool van
de Vlaamse overheid je premie berekenen. Kijk op www.energiesparen.
be/retroactieve-investeringspremie/
bereken-uw-retroactieve-investeringspremie.
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Om tegemoet te komen aan de prosumenten die door het wegvallen van
de terugdraaiende teller hun rendement op hun investering zien dalen,
heeft de Vlaamse regering de retroactieve investeringspremie ingevoerd. Die zal vóór eind 2021 worden
uitbetaald. Eigenaars van een productie-installatie die al beschikken
over een digitale meter, zullen van
Fluvius een bericht ontvangen met
de nodige informatie om de premie
aan te vragen. Je moet hier dus zelf
geen actie voor ondernemen.
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Het prosumententarief werd in 2015 ingevoerd voor installaties met een terugdraaiende teller als een forfaitaire vergoeding voor het gebruik van het net waar ze
voortdurend stroom op injecteren en
afnemen. Het prosumententarief valt
automatisch weg na de installatie van een
digitale meter.

Bo

Terugleveringscontract
Als je zelf elektriciteit produceert dan
zijn er momenten dat je bedrijf deze
elektriciteit niet ogenblikkelijk kan
gebruiken. Deze elektriciteit moet je dan
in het distributienet injecteren. Bedrijven met grotere installaties (met een
omvormervermogen > 10 kVA) konden
deze ogenblikkelijke overschotten van
elektriciteit al langer verkopen. Door de
afschaffing van het principe van de
terugdraaiende teller voor prosumenten
met een digitale meter kan deze groep
dat nu ook. Het blijft wel belangrijk om
in de eerste plaats in te zetten op zelfconsumptie. Het prijsverschil tussen een
kWh die je moet aankopen of een kWh
die je verkoopt, is immers groot.
Je kan met een energieleverancier een
terugleveringscontract afsluiten voor de
elektriciteit die je op het net injecteert.
Er zijn terugleveringscontracten met
vaste en met variabele prijs. De V-test
van de Vreg, de Vlaamse energieregulator, vergelijkt niet alleen de afnamecontracten van de verschillende energiele-
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Ook eigenaars die nu nog een klassieke meter hebben, kunnen op het
moment van de plaatsing van een
digitale meter de retroactieve investeringspremie aanvragen en dit tot
31 december 2025.
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Investerings
premie voor
zonnepanelen

co

Wie vanaf dit jaar nieuwe zonnepanelen
installeert, komt in aanmerking voor een
eenmalige investeringspremie van de netbeheerder. Het gaat om kleinere installaties met een omvormervermogen van
maximum 10 kVA. De uitbreiding van een
bestaande installatie komt niet in aanmerking. De premie bedraagt 300 euro/
kWp voor de eerste 4 kWp en 150 euro/
kWp van 4 tot 6 kWp, met een maximum
van 1500 euro en maximum 40% van het
factuurbedrag (excl. btw). Vanaf 2022 zal
deze premie dalen. Grotere projecten kunnen vanaf mei meedoen aan de call groene
stroom (zie p. 28).
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veranciers, maar ook de
terugleveringscontracten. Je kan de test
doen op vtest.vreg.be.
Let op! Een goed terugleveringscontract
wordt niet noodzakelijk samen aangeboden met een goedkoop afnamecontract.
Wat voor jouw bedrijf het beste pakket is,
hangt af van de hoeveelheid elektriciteit
die je op het net injecteert en de hoeveelheid die je nog moet aankopen.
Als je geen terugleveringscontract
afsluit, dan gaat je stroomoverschot gratis op het net.
De combinatie van de retroactieve
investeringspremie, het wegvallen van
het prosumententarief, de terugleververgoeding voor de geïnjecteerde stroom en
de bijkomende voordelen van de digitale
meter, kunnen voor jouw bedrijf misschien een reden zijn om nu al een
digitale meter aan te vragen. De energieconsulenten van het Innovatiesteunpunt
helpen je hierbij graag verder. ->

Dossier

Capaciteitstarief
Dynamisch contract

Vanaf half 2022 zullen de distributienettarieven deels worden
aangerekend via een capaciteitstarief. Met dit capaciteitstarief
worden klanten aangemoedigd om voor minder pieken in hun
verbruik (én productie) te zorgen en het net efficiënt te gebruiken.

nd

Sinds kort kunnen klanten met een digitale meter
contracten met een dynamische energiecomponent
afsluiten. Hiermee kan je je gebruik per uur afrekenen tegen de prijs die de elektriciteit dat uur kost.
Deze prijs wordt bepaald op basis van de prijzen op
de beurzen waarop de leveranciers energie kopen
voor de dag nadien. Tot nu zijn er nog maar twee
leveranciers die dit aanbieden: Engie en het WestVlaamse Yuso.
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Voor gezinnen en bedrijven op laagspanning zal het capaciteitstarief worden aangerekend op basis van de ‘gemiddelde
maandpiek’ (kW). Deze zal maandelijks worden berekend als
het gemiddelde van je 12 laatste ‘maandpieken’. De maandpiek
is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat je
in een maand hebt gebruikt en wordt geregistreerd door de
digitale meter.

Als je een verbruiksprofiel hebt dat afwijkt van het
gemiddelde (bijvoorbeeld een hoog verbruik tijdens
de nacht en een laag verbruik overdag) of als je
bereid bent je verbruik zo veel mogelijk te laten
samenvallen met de uren met lagere prijzen, kan een
dynamisch contract interessant zijn. Toepassingen
aangesloten op de gebruikerspoort van de digitale
meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om
je verbruik automatisch te sturen op basis van de
actuele energieprijs.

Door regelmatig je verbruik te raadplegen (via je energieleverancier, ‘MijnFluvius’ of via de gebruikerspoort van je digitale
meter), kan je inzicht krijgen in je capaciteitsgebruik en eventueel bijsturen. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde verbruiksprocessen meer te spreiden in de tijd. In de komende periode zal de
Vreg de berekeningen verder verfijnen. Van zodra we verdere
details hebben, zullen we jullie verder informeren over de
impact van het capacititeitstarief op je energiefactuur en over
sectorspecifieke maatregelen om deze te verlagen. n
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Voor bedrijven op middenspanning zullen de netkosten vanaf
halfweg 2022 volledig op basis van capaciteit worden aangerekend: de helft op basis van het toegangsvermogen (kVA) en de
helft op basis van de voorbije maandpiek (kW). Het toegangsvermogen zal je op voorhand moeten instellen, als een soort
reservatie van de verwachte nodige maximale capaciteit voor
het komende jaar. Wanneer de maandpiek groter is dan het toegangsvermogen, zal je een ontradend tarief moeten betalen.

Zuurstof
O2

Waterstof
H2
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Het waterstof wordt
opgeslagen.

warmte in de zomer veel kleiner zodat
warmte die in een warmte-krachtkoppeling ontstaat dan minder nuttig kan
worden gebruikt. Nochtans hebben
bedrijven met een wkk meestal wel een
behoorlijk groot buffervat. Daardoor
kunnen ze hun installatie laten draaien
op het ogenblik dat de elektriciteit het
duurst is en de warmte opslaan tot ze
die nodig hebben, bijvoorbeeld ‘s
nachts. Maar zoals eerder gezegd, zijn
er momenten in het jaar dat de warmtebehoefte gewoon kleiner is dan wat
je kan produceren.
Een mogelijke oplossing kan dan zijn
om dan met de restwarmte naar buiten
te gaan en die bijvoorbeeld te gebruiken voor de verwarming van woningen
via een warmtenet of voor de verwarming van een zwembad.
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Water
H2O

bo

Water wordt
opgespitst met
groene stroom
in zuurstof en
waterstof.
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Energie opslaan?
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Over het algemeen zijn installaties voor de productie van hernieuwbare
energie zodanig berekend dat er geregeld energie op overschot ontstaat.
Zo zullen zonnepanelen vaak meer elektriciteit leveren dan er op dat
moment nodig is. Tot nu toe kon je deze energie aan interessante
voorwaarden op het net kwijt, als de installatie niet zo groot was. De
teller draaide dan terug zodat je stroom op het net zette aan de volle
prijs van stroom die je van het net afhaalde. Maar doordat de analoge
meters vervangen worden door een digitale meter werd dit principe
verlaten. Dit maakt het nog belangrijker om die overtollige stroom
ofwel goed te gebruiken ofwel haar op een of andere manier op te slaan.
Leveren aan het net aan de elektriciteitsprijs is immers niet zo rendabel.
Bart Vleeschouwers

E
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lektriciteit (of warmte) opslaan
is niet evident. Er zijn weliswaar heel wat technieken
mogelijk maar op een of andere manier
zijn ze meestal niet zo efficiënt en/of
erg duur en daardoor matig tot helemaal niet rendabel. De opslag van
overtollige warmte is nog het gemakkelijkst omdat je deze kan opslaan in
goed geïsoleerde recipiënten (zeg maar
grote thermosflessen) maar dit is
slechts rendabel als je met deze opge-

slagen warmte nadien iets nuttigs kan
doen. En daar knelt meestal het
schoentje. Warmteoverschotten ontstaan vaak op een moment dat de nood
aan warmte minder groot is. In de
zomer zal een zonneboiler veel warmte
opslaan, maar is er geen behoefte aan
verwarming. Alleen aan sanitair water
is er dan wat behoefte maar daar heb je
alle zonnewarmte niet voor nodig die
de boiler kan opwekken. Ook in een
glastuinbouwbedrijf is de vraag naar

Elektriciteit opslaan
Iedereen weet wel dat je elektriciteit
kan opslaan in batterijen. Hierbij wordt
de elektrische energie omgezet in chemische energie. Door omkering van dit
proces kan men dan van de opgeslagen
chemische energie weer elektriciteit
maken. De laatste jaren zien we batterijen langs alle kanten ons leven en
onze bedrijven binnendringen. De
gsm-batterij is een schoolvoorbeeld
van een kleine maar zeer performante
batterij, maar ook in allerhande andere
toestellen – groot en klein – komen
batterijen steeds vaker voor. Boormachines, stofzuigers en heel wat gereedschappen zijn tegenwoordig uitgerust
met een oplaadbare batterij. Apparaten
met een draad zijn stilaan dingen uit
het stenen tijdperk aan het worden.
Maar ook grootschalige toepassingen
zoals in voertuigen zie je meer en meer
opduiken. We denken daarbij aan elektrische auto’s (die trouwens steeds
betaalbaarder worden), maar recent
ook aan tractoren op elektriciteit. Maar
het lijkt evidenter om in de eerste
plaats voertuigen met een kleinere vermogensbehoefte zoals voedermengwagens en verreikers op elektriciteit te ->
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nd

Is waterstof een optie?

Er is de laatste jaren ook al veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om
waterstof te gebruiken om een teveel
aan elektriciteit op te slaan. Het principe is erg eenvoudig. Door stroom
door een waterige oplossing te laten
gaan, zal aan de kathode waterstofgas
ontstaan en aan de anode zuurstofgas.
Men noemt dit proces elektrolyse van
water. Door dit waterstofgas (H2) op te
vangen (en eventueel ook het zuurstofgas) en dit op te slaan, kan men dan
nadien een omgekeerde reactie uitvoeren in een brandstofcel waarbij
opnieuw elektriciteit ontstaat. Dit procedé is onder andere van toepassing in
wagens die op waterstof rijden.
Waterstof als tijdelijke opslag van elektriciteit kan zeker interessant zijn,
maar helemaal op punt staat het nog
niet. Er zijn al heel wat proefprogramma’s opgestart in het verleden maar de
meeste zijn stopgezet omwille van
technische en vooral economische
redenen. Het is en blijft immers een
redelijk dure technologie.
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Robots rijden op elektriciteit en staan veel
stil waardoor ze geschikt zijn om overdag te
worden opgeladen met de overtollige energie.

rialen door verwarming een stroom
opwekken. Dit effect is echter net
zomin als de eerder vernoemde voldoende rendabel om op grote schaal
toe te passen. Maar misschien zit er op
langere termijn wel iets in, het onderzoek staat immers niet stil.
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Er zijn weliswaar alternatieven voor
lithium zoals bijvoorbeeld vanadium.
Dit element komt in allerlei mineralen
voor en wordt onder andere ook veel
verwerkt in staal. Batterijen op basis
van vanadium hebben een lagere energiedichtheid dan bijvoorbeeld lithiumionbatterijen, maar door hun specifieke
eigenschappen zijn ze zeer interessant
voor grotere toepassingen. Ze kunnen
zeer grote hoeveelheden energie
opslaan en die weer snel afgeven. Het
feit dat dit alles in een vloeistofomgeving moet gebeuren, maakt dat dit
geen alternatief is voor de batterijen
die we in het dagelijks leven nodig
hebben. Voor het uitmiddelen van de
elektriciteitsproductie van een grotere
zonnepaneleninstallatie kan het echter
wel van pas komen. Er zijn trouwens al
landbouwbedrijven in Nederland die
met een vanadiumbatterij werken.
Doordat een vanadiumbatterij zeer
snel stroom kan leveren, kan hij ook
gebruikt worden als noodstroombron
bij het uitvallen van de netstroom. Het
is dan een interessant alternatief voor
een noodstroomgenerator.
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laten rijden. Deze machines staan
meestal een groot deel van de dag stil
waardoor ze perfect geschikt zijn om
overdag te worden opgeladen met de
overtollige elektriciteit van zonnepanelen (of een windmolen). Op deze
manier hoef je niet bijkomend te investeren in aparte batterijen. Er wordt
tegenwoordig zelfs al reclame gemaakt
voor dit soort toepassingen!
In meerdere onderzoeken is aangetoond dat bij het opslaan van elektriciteit in batterijen altijd een gedeelte van
de energie verloren gaat en bij het
opnieuw omzetten naar elektriciteit
gaat nog eens energie verloren. Bijkomend probleem is dat het niet altijd
mogelijk is om uit batterijen voldoende
vermogen te halen, ze lossen hun elektriciteit niet zo snel als je ze zou nodig
hebben.
Ten slotte is er nog de kostprijs van de
lithium-ionbatterij, de meest gebruikte
oplaadbare batterij. Die is behoorlijk
hoog. Dat is op zich begrijpelijk omdat
de materialen die in een batterij voor
de opslag zorgen, relatief zeldzame
grondstoffen zijn zoals lithium. Dit element komt maar op een paar plaatsen
op aarde voor en zou, als de evolutie
verder gaat zoals op dit ogenblik, wel
eens sneller uitgeput kunnen zijn dan
men denkt. Door de schaarste spelen
hier ook nog eens politieke overwegingen mee, wat de prijs opdrijft.

Van elektriciteit naar warm
water en omgekeerd
Hier en daar wordt er ook geëxperimenteerd met het opslaan van een tijdelijk teveel aan elektriciteit onder de
vorm van warm (heet) water. Dat is
natuurlijk technisch geen enkel probleem. Maar het wordt wel moeilijker
als je dat warm water wil gebruiken om
er stroom mee te maken. Er zijn weliswaar een aantal technieken die warmte
kunnen omzetten in elektriciteit maar
het rendement daarvan is echt bedroevend laag. Zo kan je een Sterlingmotor
laten draaien met een bron op relatief
lage temperatuur. Je kunt via een ORC
werken. Dat is een ‘organische rankine
cyclus’ die een organisch oplosmiddel
gebruikt in plaats van de omzetting van
water naar stoom. En er is ook nog het
principe van het Seebeck-effect waarbij twee gekoppelde halfgeleidermate-

Supercondensatoren
Een ontwikkeling die minder bekend
is, is die van de supercondensatoren.
Hierbij kan je grote hoeveelheden elektrische stroom opslaan die ook weer
zeer snel kan worden vrijgegeven.
Supercondensatoren worden bijvoorbeeld al gebruikt in elektrische voertuigen waar ze zorgen voor het opslaan
van energie die ontstaat bij het remmen van het voertuig. Ze leveren wel
geen heel hoge spanning (enkele volt)
maar kunnen heel veel stroom opslaan.
Supercondensatoren worden in
stroomtoepassingen meer en meer
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Het is natuurlijk veel logischer om de
energie die we op bepaalde momenten

laatste jaren verschillende soorten
energiegemeenschappen die zich
bezighouden met ofwel productie,
levering, elektromobiliteit, sensibilisering, maar ook met een mengvorm van
deze activiteiten. Meestal zijn deze
energiegemeenschappen coöperaties
of vzw’s. Sommige hebben enkele
leden, andere tellen dan weer vele duizenden leden of coöperanten. n
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Wat als we onze overproductie
gewoon nuttig kunnen
gebruiken?

te veel hebben te laten gebruiken door
andere verbruikers. We hadden het al
over warmtenetten, maar ook voor
elektrische stroom kan het interessant
zijn om die te laten gebruiken door
particulieren of bedrijven in de omgeving. Daardoor vermijdt men dure
opslagsystemen en krijgt elke kWh die
men produceert een nuttige bestemming. Dit soort samenwerkingsverbanden noemt men ook wel energie
gemeenschappen. Er ontstonden de
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ingezet en zullen waarschijnlijk ook
hun weg vinden naar kleinschaligere
toepassingen bij particulieren en in
bedrijven. Het is in ieder geval een
domein waar we nog veel vooruitgang
zullen zien gebeuren.

er

Bo

KOPPEL JE LOS VAN HET NET.
KIES VOOR JE EIGEN ENERGIE.

ecotechnicS

Combineer een batterij met zonnepanelen of een windmolen
en proﬁteer maximaal van je zelf opgewekte energie.
- Geen verzwaring nodig naar middenspanning
- Geen dure netaansluiting en vergeet stijgende energieprijzen
- Enkel je eigen groene en duurzame energie
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Kortom, een slimme investering die zich snel terugbetaalt.
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Wil je ook oﬀ-grid of semi oﬀ-grid gaan ? Contacteer
YouPower bv en verneem er alles over. Talrijke referenties.
Bel 0494 36 37 91 of mail info@youpower.be.
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