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Op vrijdag 11 maart 2016 kan elke land-of tuinbouwer kennis maken met innovatieve ener-
gietechnieken bij bedrijven en praktijkcentra in de buurt. Meer dan 20 bedrijven en praktijk-
centra binnen de sectoren varkens, melkvee, pluimvee, sierteelt, glastuinbouw, akkerbouw 
en witloof nemen aan de Open Energiedag deel.
Net als in de andere sectoren is en blijft innovatie zeer belangrijk om de toekomst van de 
Vlaamse land- en tuinbouw te verzekeren. Met de doelstellingen voor hernieuwbare energie 
voor ogen is innovatie op vlak van energiebesparing en hernieuwbare energieproductie ook 
in onze sector onmisbaar. In 2020 moet namelijk 20% van alle in Europa geconsumeerde 
energie (elektriciteit, warmte en transport) van hernieuwbare oorsprong zijn. Maar het is 
vooral de stijgende energiefactuur die land- en tuinbouwers dwingt om na te denken over 
de manier waarop best wordt omgegaan met energie op het bedrijf. De laatste jaren zijn er 
verschillende innovatieve energiebesparende of –producerende technieken in de land- en 
tuinbouw opgedoken. Vele van deze technieken hebben ondertussen hun doeltreffendheid 
bewezen. Sommige technieken werden zeer recent geïnstalleerd en zullen zich in de praktijk 
nog moeten bewijzen. 
Kortom, redenen genoeg om de technologieën in de praktijk te gaan bekijken. 

Meer info en inschrijven op www.enerpedia.be.

Deze tweede Open Energiedag is een initiatief van Enerpedia. Enerpedia is een samenwer-
kingsverband van de praktijkcentra Inagro, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum voor Sierteelt 
(PCS), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefbedrijf Pluimveehouderij , Hooibeekhoeve, 
Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW), Proefcentrum voor Fruitteelt (PCFruit), Vlaams 
Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT),  Proefcentrum voor Aardappelen 
en PIBO-campus samen met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Thomas 
More hogeschool  en het Innovatiesteunpunt. Dit netwerk aan instellingen is een hechte 
samenwerking aangegaan om hun kennis rond landbouw en energie uit te wisselen en staat 
ter beschikking van de Vlaamse land- en tuinbouwers voor al hun vragen rond energie  

Consulteer www.enerpedia.be voor al uw energiegerelateerde  
vragen en alle info rond studiedagen, bedrijfsbezoeken, …

Enerpedia wordt gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse 
overheid in het kader van de uitvoering van het Vlaams Klimaatplan 2013-2020 

Landbouwers tonen hun
INNOVATIEVE ENERGIETECHNIEKEN
aan collega’s tijdens de Open Energiedag
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Verwarmen met biomassa
Verwarmen met biomassa wordt de laatste jaren meer en meer 
toegepast  Op 11 maart kun je hiervoor op twee locaties terecht  
In Staden verbrandt een bedrijf houtsnippers voor een serre met 
kruiden- en groentenplantjes. In Mollem kweekt een landbouwer 
zelf Miscanthus, waarmee hij de bezoekruimte en zijn woonhuis kan 
verwarmen 

Energiebesparing in de glastuinbouw
Ook in de glastuinbouw is energie een grote kostenpost  Op het 
Proefstation voor de Groententeelt in Sint-Katelijne-Waver wordt 
daarom een totaalconcept uitgewerkt voor een economisch renda-
bele kas met hoge energiebesparing. In Kortessem en Pecq kun je 
de voordelen van LED-verlichting zelf ondervinden. Op de glastuin-
bouwzone ‘Stokstorm’ in Deinze wordt samengewerkt tussen bedrij-
ven om energie zo efficiënt mogelijk te benutten.

Zelf energie produceren
Reeds enkele jaren is er heel wat te doen rond het vergisten van 
runderdrijfmest. Door de mest op te warmen en af te sluiten van 
zuurstof, komt er biogas vrij, waarmee een gasmotor aangedreven 
kan worden. De terugverdientijden zijn meestal erg aantrekkelijk 
en bovendien wordt de technologie ontwikkeld en verdeeld door 
een Vlaamse KMO  Op de Open Energiedag kun je op drie locaties 
een pocketvergistingsinstallatie bezoeken: Oelegem, Merchtem en 
Sint-Eloois-Winkel. 
In Arendonk kun je een bedrijf bewonderen waar het drinkwater 
van de kalveren opgewarmd wordt door de zon. In Alveringem 
installeerde een varkenshouder zonnepanelen en een batterij op 
het krengenhuisje. Zonnepanelen zijn al lang geen nieuwigheid 
meer, maar de combinatie met een batterij wordt vandaag zelden 
toegepast  Daardoor moest er geen kabel naar het elektriciteitsnet 
worden aangelegd 

KOM NAAR  
DE OPEN ENERGIEDAG
Op 11 maart 2016 organiseert Enerpedia de Open Energiedag  
Op deze dag zetten, verspreid over heel Vlaanderen, een twintigtal 
land- en tuinbouwbedrijven hun deuren open om landbouwers 
kennis te laten maken met de innovatieve energietoepassingen die 
zij geïmplementeerd hebben op hun bedrijf. In deze brochure krijgt 
u een overzicht van al deze bedrijven en de innovatieve technieken 
die zij gebruiken.

Omdat het aantal deelnemers per bedrijf beperkt is, is vooraf inschrijven verplicht! 
Er kan per bedrijf ingeschreven worden voor één van de 3 rondleidingen:  
om 11u, 13u en 15u (tenzij anders vermeld).  
Inschrijven kan via de website www.enerpedia.be. 

Een greep uit het aanbod:
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De techniek of installatie
Welke?
Het hart van het nieuwe koelsysteem is 
een pomp die het natuurlijke koudemiddel 
ammoniak doorheen de koelleidingen laat 
circuleren  Het geheel wordt aangestuurd 
door een intelligente besturing  De ener-
gievoorziening gebeurt via een PV-installa-
tie op het dak  
Technische gegevens?
309 PV-panelen van 195 Wp met een to-
taal vermogen van 60 255 Wp  
Koelcompressor: 2x Grasso V 300 met een 
koelcapaciteit van 173 kW, Tv -8  °C/Tc +35 
°C; elektrisch vermogen van 66 kW; totale 
koelcapaciteit van 346 kW 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De Europese Commissie heeft wetgeving 
aangenomen om koudemiddelen op ba-
sis van fluorkoolwaterstof versneld uit te 
faseren. Gezien de reeds opgebouwde 
ervaring, de mogelijkheid om een VLIF-on-
dersteuning te ontvangen en de betere 
bewaarcondities werd besloten te investe-
ren in een duurzaam koelmiddel op basis 
van ammoniak   De koelinstallatie beheert 
niet enkel de klassieke parameters zoals 
de temperatuur en de gascondities maar 
ook het energieverbruik per bewaarde kilo 
fruit. Daarenboven is er veel aandacht voor 
de beheersbaarheid van de veelheid aan 
gegevens  Meet- en registratiegegevens 
worden in een servicecloud opgeslagen 
zodat centraal afwijkingen kunnen worden 
vastgesteld en gesignaleerd 

Voor- en nadelen?
Voordelen zijn de grotere inkoelcapaciteit 
en het minimale temperatuurverschil bij 
het inkoelen (hogere relatieve luchtvoch-
tigheid in de cel) waardoor er minder 
uitdroging optreedt  Bovendien is de in-
stallatie eenvoudig in onderhoud, omdat 
ze is gebouwd uit inox en staal. De zeer 
hoge verdampingswarmte betekent een 
grotere inkoelcapaciteit en minder ener-
gieverbruik  
De kostprijs van de installatie ligt wel 
hoog 

Fruitbedrijf Doucé - Ools LV
3850 Nieuwerkerken

Activiteiten fruitbedrijf appels en 
peren
Korte historiek Op het familiebedrijf 
Doucé-Ools worden peren en appels 
geteeld. Het fruit wordt op het bedrijf 
bewaard en gesorteerd. In 2015 werd 
besloten een nieuwe bewaarloods 
met ULO koelcellen te bouwen. Deze 
moesten aan de nieuwste eisen vol-
doen  De 4 bestaande koelcellen 
werden omgebouwd naar cellen met 
ammoniakkoeling  

NIEUWERKERKEN

KOELING 
MET AMMONIAK

LIMBURG
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De techniek of installatie
Welke?
Het bedrijf Nanogrid voert een meetcam-
pagne uit om het energieverbruik van een 
bedrijf  te monitoren. Er worden energie-
meters in de elektriciteitskast geïnstal-
leerd   Op basis van online rapportering 
wordt een gedetailleerd energieprofiel van 
het bedrijf opgesteld. De bedrijfsleider 
verwerft zo nieuwe inzichten  in het ener-
gieverbruik van bijvoorbeeld verlichting, 
koelinstallatie,… Door de directe analyse 
van de data is het mogelijk op korte ter-
mijn het rendement te zien van bepaalde 
aanpassingen en investeringen  
Technische gegevens?
Het jaarlijks verbruik ligt rond de 150.000 
kWh. Sinds een aantal jaren wordt de 
stroom aangekocht door een samenaan-
koop  Een groot gedeelte van het verbruik 
is het gevolg van gasontladingslampen  

Deze worden vervangen door LED-lam-
pen  Door daarnaast met behulp van 
Nanogrid een beeld te krijgen van het 
verbruik van de koelcellen en de sorteer-
installatie, zal  het energieverbruik in de 
toekomst geoptimaliseerd worden  

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De aankoop van elektriciteit is een be-
langrijke kostenpost op het bedrijf. Er zijn 
verschillende energiebesparende maatre-
gelen op de markt die het jaarlijks verbruik 
door eenvoudige aanpassingen drastisch 
kunnen laten dalen op korte termijn. Het is 
belangrijk te weten waar en wanneer het 
energieverbruik zich exact situeert. In een 
eerste fase werd het dak al vervangen en 
geïsoleerd. Ook werden er nieuwe com-
pressoren voor de koelcellen geplaatst 
die in een latere fase worden voorzien van 
frequentieregelaars.
Voor- en nadelen? 
Een voordeel is dat de data direct geanaly-
seerd kunnen worden 

Gerrits Fruit
3720 Kortessem

Activiteiten Fruitteelt, appels en peren
Bedrijfsgrootte 32 hectare: 30 hectare 
peren en 2 hectare appelen
Korte historiek Het fruitteeltbedrijf Ger-
rits is actief in de teelt van peren en ap-
pelen. Het geteelde fruit wordt in eigen 
koelcellen gestockeerd  Daarnaast wor-
den de peren in eigen beheer gesorteerd 
en vermarkt  
Gerrits Fruit BVBA is ontstaan uit het fa-
miliebedrijf Jos Gerrits. Het is al de derde 

generatie die gespecialiseerd is in het 
telen van appels en peren. In 1970 nam 
Jos Gerrits de activiteiten over van zijn 
vader. In die tijd was het grootste deel 
van de opbrengst appelen. Het bedrijf  
verzorgde 10 hectare boomgaarden. 7 
hectare hiervan bestond uit appels  Op 
de resterende 3 hectare stonden peren  
Sven Roosen en Miet Gerrits namen in 
2005 op hun beurt de boomgaarden in 
handen. Op hun initiatief werd een eigen 
handelsmerk opgericht en startten ze met 
sorteerwerk  

KORTESSEM

LED-LAMPEN 
EN ENERGIEBEHEER

“Nanogrid gaf ons inzicht in ons ener-
gieverbruik.”
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De techniek of installatie
Welke?
De houtgestookte verwarmingsketel heeft 
een capaciteit van 250 kW  Er wordt uitslui-
tend gestookt met onbehandeld snoei- en 
hakhout. Verwacht wordt dat jaarlijks onge-
veer 195 ton houtsnippers zullen verbruikt 
worden om de warmtevraag te kunnen 
beantwoorden. Het jaarlijks verbruik van 
houtsnippers komt overeen met een jaar-
lijkse vervanging van ongeveer 60.000 liter 
stookolie  Die hoeveelheid houtsnippers 
oogsten de landbouwers uit 4 kilometer 
houtkanten. In Bocholt alleen staan circa 
100 kilometer houtkanten 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De installatie is er gekomen naar aanlei-
ding van het Europese project Twecom  
Binnen dit project werd onder andere 
onderzoek gedaan naar het potentieel 
van lokale houtkanten als energiebron  De 
meeste houtkanten werden tientallen jaren 

niet meer onderhouden en groeiden zo uit 
tot een bomenrij. Agro|aanneming zorgt 
voor het oogsten, het drogen en de aanle-
vering van de snippers 
Voor- en nadelen?
De verbranding geeft warmte voor het 
PVL, de praktijkhal van het Biotechnicum, 
de nabijgelegen lagere en kleuterschool 
en de parochiezaal van de gemeente 
Bocholt  Een voordeel is dat het een 
CO2-neutrale energietoepassing is en dat 
de samenwerking bovendien voor een 
maatschappelijk ecologisch besef zorgt. 
De kostprijs van de installatie is aanzienlijk 
hoger dan een installatie voor fossiele 
brandstoffen, maar de stookkost is ook een 
stuk lager  Voor de opslag van de snippers 
zijn er verschillende opties, zoals een bo-
vengrondse opslagcontainer of een onder-
grondse opslag. Uiteindelijk is er voor een 
ondergrondse opslag gekozen, dit heeft 
uiteraard zijn weerslag op de kostprijs. 

PVL Biotechnicum
3950 Bocholt

Activiteiten Onderzoek en vorming in de 
landbouw
Bedrijfsgrootte een honderdtal koeien en 
een achthonderdtal varkens
Korte historiek Het Proef- en Vormings-
centrum voor de Landbouw (PVL) is 
opgericht in 1989 als praktijkcentrum om 
praktijkgericht onderzoek uit te voeren in 
de varkenssector  Het is opgericht vanuit 
de landbouwschool Biotechnicum te 
Bocholt. Naast onderzoek in de varkens-

houderij richt PVL zich ook op onder-
zoeksprojecten in de melkveehouderij 
en akkerbouw. Het bedrijf bestaat uit 85 
zeugen met afmest. De instelling richt 
zich voornamelijk op demonstratief on-
derzoek ten behoeve van de praktijkvar-
kenshouder. Naast het onderzoeksluik is 
ook vorming zeer belangrijk. PVL is sterk 
verweven met het Biotechnicum  Naast 
vorming op het niveau van de leerlingen 
wordt er ook vorming gegeven aan land-
bouwers door middel van studievergade-
ringen. Op het bedrijf en de school is een 
houtsnipperketel aanwezig. 

BOCHOLT

HOUTVERBRANDING
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POCKETVERGISTING 
MET WARMTERECUPERATIE

’t Lekker koeike
2520 Oelegem-Ranst

Activiteiten Melkvee met jongveeopfok, 
voedergewassen, melkverwerking (ijs, 
yoghurt, platte kaas, boter, kaas, desser-
ten…), thuisverkoop van eigen en andere 
hoeve- en streekproducten 
Bedrijfsgrootte 190 stuks melkvee, 150 
stuks jongvee. Bedrijfsoppervlakte: 120 
hectare 
Korte historiek  ’t Lekker Koeike is het 
melkveebedrijf van de familie Van der 
Schoot – Vangeel. Het is gelegen aan de 

rand van het dorp in Oelegem. In 1995 
heeft Paul het gemengde bedrijf van zijn 
ouders overgenomen   Een deel van de 
melk wordt verwerkt tot ambachtelijke 
hoeveproducten.  Deze producten wor-
den in de plaatselijke hoevewinkel aan-
geboden. Aan de hoevewinkel is ook een 
terras  Een drietal jaren geleden werd het 
bedrijf uitgebreid met een nieuwe melk-
veestal voor 186 melkkoeien.  De helft 
van de stal is uitgevoerd met een geslo-
ten vloer met mestschuif in functie van de 
pocketvergister  

OELEGEM

Techniek of installatie
Welke?
Er werd gekozen voor pocketvergisting 
op basis van ‘verse’ melkveemest van 
gesloten vloer (11 m³ /dag), samen met 
restproducten van de melkverwerking: 
ongeveer 300 liter kaaswei om de 10 
dagen en het eerste spoelwater van de 
melkinstallatie en koeltank om de mest 
verpompbaar te houden  
De restwarmte wordt gebruikt voor het op 
temperatuur houden van de vergister, de 
verwarming van sanitair water tot 60 °C en 
de verwarming van het woonhuis, aange-
sloten op vloerverwarming die vroeger 
werd verwarmd door een houtketel 
Technische gegevens?
Een installatie van Biolectric met 2 moto-
ren van 10 kWe en reactorvat met volume 
van 280 m³ 
Bovengrondse digestaatopslag van 
2.000 m³, afgedekt met isomoblokken en 
drijvend zeil. De sturing van de warmte-
recuperatie gebeurt vanuit de container 
bij het reactorvat.  Enkel als er warmte 
teveel is, vertrekt er warm water voor 
het opwarmen van sanitair water of de 
woning   Om de woning volledig te kun-
nen verwarmen, is de warmte van twee 
motoren vereist. Eén WKK-installatie is 
onvoldoende 
Bouwtechnische vereisten?

 > Stalvloer voor de helft gesloten met 
ondiepe kelder

 > Mestschuif, afstort mest van 1 meter 
breed en 1 meter diepte over breedte 
van de stal

 > Nieuwe extra digestaatopslag boven-
gronds is voordeliger dan een mestkel-
der ondergronds

 > Installatie van warmterecuperatie: eigen 
fabricage, aangesloten op reeds aanwe-
zige vloerverwarming voor de woning

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
Vergisting is ideaal bij een hoog elektri-
citeitsverbruik. Warmterecuperatie zorgt 
voor het zuinig verwarmen van sanitair 
water en van de woning  
Voor- en nadelen? 
Productie van eigen stroom en warmte: 
energieproductie per jaar is 85 000 kWh 
per motor  Er is ook besparing op houtge-
bruik voor verwarming van de woning  Het 

digestaat als meststof met snelwerkende 
stikstof, kan bij de juiste weersomstandig-
heden een extra snede gras betekenen 
Onvoorziene tegenvallers?
Aangezien dit de eerste installatie in het 
‘silo’concept was, waren er een aantal 
kinderziektes, zoals de opstelling van de 
wand. Deze zijn intussen wel verholpen.
Extra tevreden van?
De installatie   Voor onderhoud en mecha-
nische aanpassingen of defecten staat Paul 
zelf in.

ANTWERPEN
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WARMTEWISSELAAR 
PLUIMVEE
Techniek of installatie
Welke?
De warmtewisselaar is een energiebespa-
rend luchtmengsysteem waarbij aangezo-
gen buitenlucht wordt opgewarmd door 
warme afgezogen binnenlucht. De warme 
lucht wordt door middel van een ventilator 
uit de stal of loods afgezogen en wordt 
langsheen de lamellen van de warmtewis-
selaar getrokken. Tegelijkertijd wordt er 
verse, koude buitenlucht aangezogen, met 
behulp van een andere ventilator  
Deze koude lucht wordt in tegenoverge-
stelde richting door de wisselaar getrok-
ken, waardoor deze opgewarmd in de 
stal of loods kan worden gestuurd. De 
lamellen in de wisselaar zorgen ervoor dat 
beide luchtstromen gescheiden blijven, 
maar dat er toch ook voldoende thermi-
sche energie kan uitgewisseld worden  Ze 
zorgen er ook voor dat de verse buiten-
lucht niet gecontamineerd wordt door de 
afgezogen binnenlucht.

Op die manier kan een groot deel van 
de warmte vanuit de stal of loods gere-
cupereerd worden  De wisselaar kan een 
rendement behalen van 70 tot 92 %. Het 
rendement is afhankelijk van de  binnen- 
en buitentemperatuur en het vochtgehalte  

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
Guy kende verschillende systemen voor 
ammoniakvermindering en meende dat 
een warmtewisselaar de enige ammonia-
karme installatie is die rendabel is met een 
haalbare terugverdientijd. De eerste mo-
tivatie voor de warmtewisselaar is het ver-
minderen van de ammoniakuitstoot door 
het drogen van de strooisellaag  Daarnaast 
biedt de warmtewisselaar ook een oplos-
sing voor de klimaatregeling in de stal  
Voor- en nadelen?
Met de warmtewisselaar wordt de lucht op 
een meer constante temperatuur binnen 

gebracht  De kilte in de lucht van een kou-
de periode wordt met de wisselaar weg-
gewerkt  Lucht wordt op een temperatuur 
van 15 à 20 graden binnen gebracht en 
de ventilatiekleppen blijven langer dicht. 
Er is minder stof in de stal, minder CO2 en 
een lagere luchtvochtigheid  Er wordt ook 
bespaard op de stookoliekosten  
Een nadeel is het reinigen van het sys-
teem. Als een warmtewisselaar goed 
werkt ontstaat er veel condensatie en 
daar blijft stof aan kleven, goed reinigen 
is dus noodzakelijk. 

Guy en Leen Van Gils – Francken
2350 Vosselaar

Activiteiten Opfok slachtkuikenouder-
dieren
Bedrijfsgrootte 2 stallen voor 52 000 
dieren
Korte historiek In 1997 ging Guy aan 
de slag als vertegenwoordiger van een 
veevoederfirma voor de kippensector. 
Samen met Leen kocht hij in 2001 de  
bedrijfszetel in Vosselaar. Op die locatie 
bouwden ze 2 nieuwe stallen voor in 
totaal 52.000 dieren (opfok slachtkuiken-

ouderdieren) Deze stallen zijn voorzien 
van een warmtewisselaar van eigen ma-
kelij. Guy kreeg de kans om bij een Waal-
se klant die zijn bedrijf stop zette, een 
warmtewisselaar te kopen. Nadat hij die 
helemaal ontmanteld had, kwam hij op 
het idee om zelf een verbeterde versie te 
bouwen. Hij omringde zich met geschikte 
medewerkers en stichtte in 2011 samen 
met zijn echtgenote de vennootschap 
VGF-technics bvba voor het ontwikkelen 
en commercialiseren van allerlei technie-
ken zoals warmtewisselaars.

VOSSELAAR
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Techniek of installatie
Welke?
Een kalverbedrijf heeft veel energie nodig 
om het water voor de kalvermelk tot 80°C 
op te warmen. In de piek is voor 1.250 kal-
veren 13 000 liter warm water nodig  Voor 
het melkvee is 300 liter per dag nodig   De 
zonneboiler is goed voor 8.000 liter. Voor 
de andere liters en voor de maanden dat 
de zonneboiler niet voldoende opwarmt, 
zijn er chauffageketels op stookolie.  

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De panelen werden in eerste instantie 
gelegd voor de groenestroomcertifica-
ten. De zonneboiler werd erbij genomen 
omdat de combinatie voordeliger was in 
aankoop  
Voor- en nadelen?
De besparing in stookolie ligt om en bij 
de 35%. 
Onvoorziene tegenvallers? 
Bij de installatie horen twee elektrische 
groepen met twee ongelijke omvormers. 
Een ligt op het linkerdakgedeelte van de 
eerste stal, de andere op het rechterdak-
gedeelte van de tweede  Maar door scha-
duwvorming van een voedersilo tussen 
beide stallen, blijft de ene langer verstoken 
van zonnestralen, zodat hij soms uitvalt. 

Guy Laurijssen-Stinckens
2370 Arendonk

Activiteiten melkvee en vleeskalveren
Bedrijfsgrootte  64 hectare
Korte historiek Guy nam in 2000 het 
ouderlijk melkvee- en vleesvarkensbedrijf 
over  De varkens werden in 2002-2003 
vervangen door 750 vleeskalveren in een 
nieuwe stal. In 2008 breidde het bedrijf 

uit met een stal voor 500 kalveren  Ver-
der zijn er 90 melkkoeien met bijhorend  
jongvee en 64 hectare gras en maïs. 
Melkvee en kalveren zijn ondergebracht 
in twee aparte vennootschappen  Het 
bedrijf beschikt over twee installaties van 
zonnepanelen ( 29.000 kWh en 10.000 
kWh) en een zonneboiler. Ze werden in 
2008 gelegd 

ARENDONK

KALVERBEDRIJF 
MET ZONNEBOILER

“Een kalverbedrijf heeft veel energie 
nodig om het water voor de kalver-
melk op te warmen. De zonneboiler is 
goed voor 8.000 liter.”
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Romberama bvba
2990 Loenhout

Activiteiten teelt van amaryllis 
Bedrijfsgrootte 2,4 hectare serre, pro-
ductie van ongeveer 1 miljoen bloemen 

per jaar 
Korte historiek Romberama bvba is een 
jong bedrijf met de kennis en ervaring 
van een bedrijf dat al 35 jaar bestaat. 
In 2006 hebben Ben en Raf Rombouts 
de zaak overgenomen van hun ouders. 
Sindsdien wordt er enkel amaryllis 
geteeld in diverse kleuren. Het bedrijf 
groeide na de overname van 2 000 m² 
naar een totaal oppervlak van ongeveer 
2,4 hectare serre en een productie van 
ongeveer 1 miljoen bloemen op jaarba-
sis. Romberama is een innovatief bedrijf 
dat steeds op zoek gaat naar de nieuw-
ste technieken, beste teeltmethodes 

en verder gaat in energiebesparing en 
telen op een milieuvriendelijke manier. 
Zo werd bij de laatste serre-uitbreiding 
gekozen voor een dubbel energie-
scherm, zonnepanelen en een direct 
gasgestookte dubbel effect absorptie-
warmtepomp met koude/warmte opslag 
(KWO – aquifers) in de bodem. Gezien 
de teelt van amaryllis zowel koude (55 
kWh/j) als warmte (230 kWh/j) vraagt, is 
het gebruik van een dergelijk warmte-
pompsysteem ideaal. Recentelijk worden 
ook plantsensoren uitgebreid getest om 
een nog betere plantkwaliteit te kunnen 
garanderen  

Techniek of installatie
Welke?
Met een warmtepomp wordt laagwaardige 
warmte opgewaardeerd tot warmte van 
een hoger niveau  De direct gasgestookte 
dubbel effect absorptiewarmtepomp van 
Romberama werkt in grote lijnen als volgt:
In een hoge temperatuur generator be-
vindt zich een lithiumbromide oplossing 
(LiBr-H2O). Deze wordt uitgedampt onder 
invloed van de verbranding van aardgas 
De waterdamp die hierbij vrijkomt conden-
seert en geeft zijn warmte af aan het ver-
warmingscircuit van de serre (LT net) 
Vervolgens verdampt het water in een 
vacuüm ruimte via de onttrekking van 
warmte aan de laagwaardige warmtebron 
(grondwater). De koude die hierbij ontstaat 
wordt opgeslagen in de koudebron en kan 
gebruikt worden om te koelen (KT net) 
Nadien  condenseert  de  waterdamp  in  
de  LiBr-oplossing.  Hierbij  wordt  opnieuw 
warmte afgegeven aan het LT-net. 
Technische gegevens?
COP verwarming tussen 1,6 en 2,0; 
COP koeling tussen 0,6 en 1,0
Verwarmingsvermogen (max ) 1 200 kW, 
Koelvermogen (max ) 600 kW
Max  verbruik aardgas 60 m³/u
LT (lage temperatuur) net 32°C en KT (kou-
de temperatuur) 6°C
Gegevens zijn afhankelijk van de koeling- 
en verwarmingsvraag, diverse condities
Bouwtechnische vereisten?
Voor dergelijke installatie is een milieu-
vergunning klasse I vereist omwille van de 
koude- en warmteopslag in de bodem  
Verder is dergelijke opslag enkel mogelijk 
indien de ondergrond een geschikte wa-
tervoerende laag heeft. 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
Innovatief én energie- en kostenbesparend 
werken
Voor- en nadelen? 
De huidige installatie geeft een besparing 
van 50% op de energiekosten en is zeer 
duurzaam vanwege de lagere CO2-uit-
stoot en het hergebruik van warmte  Ook 
de onderhoudskosten zijn een heel stuk 
lager dan bij een traditionele installatie. De 
enige beperking is dat hoge temperaturen 
moeilijk te halen zijn en er omgekeerd 
geen actieve ontvochtiging mogelijk is om 
tussen september en februari de hoge re-
latieve vochtigheid te doen dalen  Hiervoor 
zou het water in het KT net tot 1°C moeten 
gaan in plaats van de huidige 5-6 °C

LOENHOUT

GASABSORPTIEWARMTEPOMP
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Techniek of installatie
Welke?
- LED belichting is een veelbelovende 

technologie voor energiebesparing in 
de glastuinbouw  De klassieke hogedruk 
natriumlampen (SON-T-lampen) produce-
ren naast licht ook een aanzienlijke hoe-
veelheid warmte. LED lampen zijn veel 
zuiniger dan SON-T lampen en verliezen 
in vergelijking met SON-T lampen amper 
energie in de vorm van warmte  Op het 
PSKW worden LEDs van Philips uitgetest 
zowel in de teelt van sla op MGS als in de 
paprikateelt. In de tomatenteelt worden 
LEDs van Lemnis geëvalueerd in combi-
natie met SON-T lampen. 

- De EXE-kas of ‘EXergie-Efficiënte kas’ 
is een innovatief kasconcept met een 
hoge energiebesparing. Energieverliezen 
worden beperkt door een betere isola-
tie van de serre met ‘Energy Balancing’ 
(EB)-schermen  Dit maakt dat het vocht 
moeilijker weg kan uit de serre. Boven-
dien willen we ook de ventilatie van de 
kaslucht via de ramen zo veel mogelijk 
beperken wanneer de kas een warmte-
vraag heeft. Daarom wordt de vochtige 
serrelucht behandeld in een dampwarm-
tepomp. ILVO, Universiteit Gent, PSKW en 
Wageningen UR Glastuinbouw ontwik-
kelen en optimaliseren de verschillende 
EXE-kas-technologieën samen met de 
industriële partners Hyplast, E2 Systems 
en Maurice Kassenbouw  

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
Het doel is de energie-input per geprodu-
ceerde eenheid te minimaliseren, zonder 
in te boeten op rendement en product-

kwaliteit. Het PSKW tracht door middel van 
onderzoek de telers een duidelijk beeld te 
geven van de mogelijkheden en de voor- en 
nadelen van verschillende energiebespa-
rende maatregelen en technieken  
De EXE-kas wordt in 2016 geëvalueerd 
en ook de tomaten- en paprikateelt onder 
LED-belichting zijn aan hun eerste teeltsei-
zoen bezig.
Voor- en nadelen?
In de teelt van sla op MGS werd aange-
toond dat LEDs een energiebesparing op-

leveren van 37% in vergelijking met SON-T 
lampen  Bovendien verbetert ook de kwali-
teit van de sla  

Proefstation voor de Groenteteelt
2860 Sint-Katelijne-Waver

Activiteiten Onderzoeksinstelling
Bedrijfsgrootte: serrecomplex van 
13 000 m² en een opkweekserre van 
1 200 m²
Korte historiek Het PSKW biedt ant-
woorden op praktische teeltgerelateerde 
vragen aan de Vlaamse groentetelers  
Eén van de onderzoeksthema’s focust 

op energie. Door middel van duurzame 
klimaatsturing streeft men in de glas-
groenteteelt naar een zo optimaal moge-
lijke toepassing van verschillende “kli-
maatgereedschappen” zoals verwarming, 
schermen, belichting en afdekmaterialen. 
Het PSKW beschikt over een serrecom-
plex van 1 ha, dat in 2007 in gebruik werd 
genomen. In de serres worden tomaten, 
paprika’s, komkommers, sla, slasoorten 
en courgettes geteeld  

SINT-KATELIJNE-WAVER

LED-BELICHTING 
EN EXE-KAS
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De techniek of installatie
Welke?
Een pompsysteem met ammoniak  ver-
vangt de oude centrale koelinstallatie met 
een direct expansiesysteem op R22   De 
elektrische ontdooiing werd vervangen 
door heetgasontdooiing en de compres-
soren werden uitgerust met frequentiestu-
ring.  Er werd gekozen voor een hogedruk 
vlotter. In tegenstelling tot een expansie-
ventiel ondervindt een hogedruk vlotter 
veel minder invloed van de condensatie-
temperatuur zodat deze probleemloos 
kan zakken. Elke graad verlaging van de 
condensatietemperatuur geeft een aan-
zienlijke energiebesparing.
Technische gegevens?
De nieuwe installatie heeft een capaciteit 
van 260 kW/67 5 kW (-7°C/+35°C)   De 
overschakeling leverde een energiebe-
sparing op van 20%.  Er werd ook geïn-
vesteerd in zonnepanelen van ongeveer 
40 kWp die jaarlijks  ongeveer 35.000 
kWh elektriciteit produceren  Op dit 
ogenblik wordt de renovatie van de ver-
lichting bekeken 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
Er werd in 2009 gekozen voor omscha-
keling naar ammoniak om verschillende 
redenen  De uitbreiding van de bewaar-
capaciteit rechtvaardigde de keuze voor 
ammoniak. Wegens de uitfasering van R22 
werd het noodzakelijk te kiezen voor een 
ander koelmiddel. Ammoniak is zuinig en 
efficiënt, het is één van de meest effectieve 
oplossingen voor perenkoeling  

Voor- en nadelen
Het grootste voordeel van ammoniak is 
de energiezuinigheid en de mogelijkheid 
om met kleine delta T te werken door het 
pompsysteem met vlotter   Hierdoor is er 
minder uitdroging van de peren en een 
snellere inkoeling   Het nadeel is de inves-
teringskost 

Jan en Patrick Van der velpen
3360 Bierbeek

Activiteiten fruitteelt appel en peer
Bedrijfsgrootte 30 hectare
Korte historiek Broers Jan en Patrick ba-
ten een modern fruitbedrijf (appel, peer) 
uit in Bierbeek, opgebouwd uit diverse 
productievelden: 13 hectare peer en 17 
hectare appel waarvan 4 hectare bio-ap-
pel.  Bij het bedrijf zit een eigen koelcom-
plex voor de bewaring van 1.280 ton fruit.  
Het bedrijf beschikt over een uitgebreid 
machinepark, een verpakkingsafdeling 
en thuisverkoop. Bij hun investeringen 

hadden de broers extra aandacht voor 
efficiëntere productiemethoden en opti-
malisatie van de tijdsbesteding. Daarom 
werken ze nauw samen met diverse on-
derzoeksinstanties en stellen ze hun infra-
structuur ter beschikking.  Groepen zijn 
welkom in het bedrijf (via opendeurdag, 
schoolbezoek, …) en jongeren krijgen 
hier de mogelijkheid om van het onder-
nemerschap te proeven als jobstudent 
in de fruitoogst of stagestudent (diverse 
opleidingen)  De koelinstallatie werd 
een aantal jaren geleden grondig ge-
renoveerd. Hierbij lag de focus op milieu-
maatregelen en energiebesparing  

BIERBEEK 

KOELING 
MET AMMONIAK

VLAAMS-BRABANT
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De techniek of installatie
Welke?
Het bedrijf investeerde in een warmterecu-
peratie op de koelinstallatie  De warmte-
wisselaar in dit systeem heeft een vermo-
gen van 172 kW  Met de gerecupereerde 
energie wordt warm water geproduceerd 
dat gebruikt wordt om forceercellen en 
inpakruimtes op te warmen  Hierdoor is er 
geen fossiele brandstof meer nodig op het 
bedrijf.  
Johan produceert ook zelf energie met 
een PV-installatie op het dak. Deze installa-
tie heeft een vermogen van 93 kW piek en 
levert 88 000 kW elektriciteit per jaar 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek 
Waarom?
Veel warmte ging verloren via de conden-
sor op het dak. Enerzijds zonnepanelen 
installeren om energie te produceren en 
anderzijds  energie rechtstreeks de lucht 
in blazen via de condensors van de koe-
ling van de witloofwortelbewaring, dat 
is onlogisch  Magnus vond de oplossing 
in een warmtewisselaar die net voor de 
condensor is geïnstalleerd. Een groot deel 
van de warmte wordt hiermee uit het koel-
circuit gehaald en via een cv-systeem met 
een geïsoleerd buffervat van 2.000 liter 
gebruikt om de bedrijfsruimte te verwar-
men. Bij een watertemperatuur van 40 à 50 
graden Celsius hoefde de verwarmings-
ketel afgelopen voorjaar nauwelijks bij te 
springen. In de zomer kan  
de temperatuur in het cv-systeem zelfs op-
lopen tot 60 à 70 graden, meer dan nodig  
Hoe het warmte-aanbod eruit ziet nadat de 
witloofwortels zijn ingebracht in de koel-
cel, wordt in de komende tijd duidelijk. De 
warmtewisselaar staat in een geïsoleerde 
kast. Die is bijzonder en effectief, want het 

is een afgedankte vrieskist. De kosten voor 
het warmtewisselsysteem komen op zo’n 
15 000 euro, die Magnus naar verwachting 
binnen vijf jaar heeft terugverdiend.
Voor- en nadelen?
Voordelen: Goedkope verwarming en 
elektriciteit. Geen onderhoud of opvolging 
nodig voor de zonnepanelen.
Nadelen: In koudere periodes is er minder 
warmte te recupereren, terwijl er dan net 
wel meer warmte nodig is 

Johan Magnus
1785 Merchtem

Activiteiten teelt van mini-witloof en 
akkerbouw
Bedrijfsgrootte 90 hectare
Korte historiek Het bedrijf is opgestart 
eind jaren ‘80 en heeft zich vanaf de start 
gespecialiseerd in het kweken van wit-
loof, zowel de wortelteelt als het kweken 
van het witloof zelf. Het bedrijf is blijven 

groeien tot midden de jaren 2000  Toen 
merkten de bedrijfsleiders dat verdere 
schaalvergroting geen optie was, en 
startte de zoektocht naar verbreding. Dit 
leidde rond 2007 tot de opstart van de 
teelt van mini-witloof. De teelt begon 
kleinschalig, maar groeide continu. Sinds 
enkele jaren legt het bedrijf zich hoofd-
zakelijk toe op de teelt van mini-witloof. 
Daarnaast worden ook wortelen, granen, 
mais en aardappelen verbouwd 

MERCHTEM

KOELINSTALLATIE MET WARMTERECUPERATIE 
EN INTEGRATIE ZONNEPANELEN
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De techniek of installatie
Welke?
Pocketvergister op bedrijfseigen koeien-
mest. Vergisting van mest in een geïsoleer-
de mestzak zorgt voor biogasproductie, 
de mest verblijft gemiddeld 40 dagen in 
de zak. Het geproduceerde biogas wordt 
verbrand in een motor die een generator 
aandrijft. Deze generator zet de energie uit 
het biogas om naar elektriciteit en warmte  
Via een warmtewisselaar wordt een deel 
van de warmte gebruikt om de mest in 
de reactor op temperatuur te houden  De 
mest wordt hierbij continu rondgepompt. 
Technische gegevens?
De reactorzak van de pocketvergister 
neemt een ruimte van 10 op 20 meter in  
De motor van de pocketvergister heeft een 
vermogen van  10kW  De capaciteit van de 
installatie bedraagt 75 000 tot 85 000 kWh 
per jaar 
Bouwtechnische vereisten?
Dagverse koeienmest van minimum 65 
koeien is nodig  

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?  
Er is dagverse koeienmest beschikbaar  
Daarnaast loopt de stroomproductie non-
stop gelijk met het verbruik van het bedrijf. 
Dit resulteert in een productie van 80 000 
kWh/jaar met terugdraaiende teller waar-
door stroom- en warmtecertificaten beko-
men worden  
Voor- en nadelen?
Voordelen: Korte terugverdientijd van 5 tot 
7 jaar en integratie in de bedrijfsvoering. 
Het digestaat heeft betere landbouw- en 
milieutechnische waarden dan de gewo-
ne ongefermenteerde koeienmest. Een 
vergister van het type Biolectric heeft als 
voordeel dat de eenvoud van de installatie 
vergisting op kleine schaal mogelijk maakt. 
Wanneer het bedrijf zelf elektriciteit produ-
ceert met een pocketvergister mag er met 

een terugdraaiende teller gewerkt worden  
Dit levert een extra voordeel voor bedrij-
ven met een onregelmatig energieverbruik  
In dit specifieke geval resulteert de installa-
tie in een 100% energieneutraal bedrijf. 
Nadeel: Het proces vraagt dagelijks opvol-
ging. Investering in een opslag voor het 
digestaat van de fermentatie is nodig. 
Onvoorziene tegenvallers?
De afstanden van de mestkelder tot de 
reactor 
Extra tevreden van?
De gunstige terugverdientijd van 5 tot 7 
jaar, milieukundige voordelen en daar-
naast levert de kennis van het proces veel 
voldoening op 

Bart Vanderstraeten
1785 Merchtem

Activiteiten Melk- en vleesvee, aard-
appelen, granen, grondwitloof

MERCHTEM

POCKETVERGISTER 
MELKVEE

“De investering heeft een korte te-
rugverdientijd en veel milieukundige 
voordelen.”
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De techniek of installatie
Welke?
In het voorjaar van 2010 werd 1,4 hectare 
voormalige weide beplant met miscant-
hus. Deze meerjarige teelt brengt jaarlijks  
15-20 ton houtige biomassa per hectare 
op  Dit stemt overeen met 6 000 à 8 000 
liter stookolie per hectare per jaar. In 2014 
werden een biomassaketel en een warm-
tenetwerk geïnstalleerd, waardoor alle 
gebouwen nu volledig verwarmd worden 
op miscanthus biomassa 
Technische gegevens?
Hargassner HSK-65
Bouwtechnische vereisten? 
Het versnipperde materiaal wordt opge-
slagen in een loods  Hiervoor is een ruimte 
voorzien van 5 meter breedte en 10 meter 
lengte, gezien de lage bulkdenstieit (circa 
120-150 kg/m³) van versnipperde miscan-
thus. Afhankelijk van het verbruik wordt 
manueel een buffersilo van 2m x 23m x 2m 
bijgevuld. Deze silo bevindt zich naast de 
verbrandingsinstallatie 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek 

Waarom? 
Doel is om maximaal de aangekochte 
energie door hernieuwbare energie van 
eigen teelt te vervangen en dit op een 
economisch verantwoorde manier  De 
jaarlijkse elektriciteitsbehoefte bedraagt 
30 000 kWh en voor de verwarming 
(landbouwbedrijfsgebouwen, drogen van 
koolzaad voorafgaand aan het pelproces, 
hoevetoerisme, educatieve ruimte) is circa 
10.000 liter stookolie-equivalent nodig. 
Voor- en nadelen?
Miscanthus is een low input teelt en 
wordt aangeplant voor 20 jaar  De plant 
vereist weinig meststoffen, is weinig tot 
niet ziektegevoelig en heeft geen herbici-
denbehandeling nodig vanaf het tweede 
groei-jaar. De oogst gebeurt jaarlijks in 
het voorjaar met een maishakselaar  De 
geoogste biomassa bevat weinig vocht 
(<20%) waardoor het niet verder ge-
droogd hoeft te worden. 
Verbranding van miscanthus vraagt een 
aangepaste houtverbrandingsketel  
Doordat het as-smeltpunt van de houtige 
miscanthus biomassa bij 750°C ligt, gaan 
bij deze temperatuur de assen van miscan-
thus in de verbrandingskamer smelten en 

sinters vormen  Hiermee moet rekening 
gehouden worden bij het verbrandings-
proces (bewegende rooster, of bijmengen 
met houtsnippers, …) 

Hof ter Vrijlegem
1730 Mollem

Activiteiten Akkerbouw en groenteteelt 
(circa 40 ha), hoevetoerisme, verwerking 
en vermarkting van koolzaad tot allerlei 
producten voor de keuken en de li-
chaamsverzorging. 
Bedrijfsgrootte 40 hectare tarwe, korrel-

mais, koolzaad, wortelen en aardappelen.
Korte historiek Hof ter Vrijlegem is een 
familiale boerderij gelegen in Mollem 
(Asse). Het bedrijf wordt sinds 4 genera-
ties uitgebaat door de familie Saerens. 
Ann Saerens runt het bedrijf samen met 
haar echtgenoot, Peter Coucke en broer 
Joris.

MOLLEM

MISCANTHUSVERBRANDING

“Het doel is om aangekochte energie 
maximaal te vervangen door her-
nieuwbare energie van eigen teelt.”
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De techniek of installatie
Welke?
Miscanthus is een low input teelt (geen tot 
weinig meststoffen, pesticiden en herbici-
den)  Het wordt aangeplant in het voorjaar 
met gescheurde rhizomen (wortelstokken) 
aan een dichtheid van 1 a 2 planten per 
m². In het eerste jaar is onkruidbestrijding 
noodzakelijk gezien het plantverband. Van-
af het tweede jaar is het gewas voldoende 
dens om te oogsten  Gedurende de winter 
treedt er bladval op, drogen de stengels 
uit tot <20% vocht waarna er geoogst 
wordt met een maishakselaar (maart-april)  
Vanaf het derde jaar kan men rekenen 
op een oogst van 15-20 ton DS/ha. Het 
geoogste product heeft een densiteit van 
120-150 kg/m³  
De jaarlijkse productie bedraagt een 15 
tot 20 ton DS/ha; omgerekend een 6.000 
à 8.000 liter stookolie-equivalent.  De 
geoogste biomassa bevat weinig vocht 
(<20%) waardoor nadroging niet nodig is. 
Verbranding van de miscanthus biomassa 
vergt de nodige kennis  Doordat het ass-
meltpunt zich op 750°C bevindt, dient de 
verbranding te gebeuren in een ketel met 
bewegende rooster of dienen houtsnip-
pers bijgemengd te worden. Miscanthus 
bevat ook meer chloor dan houtsnippers, 
waardoor het corrosieve karakter van de 
biomassa hoger is en de biomassaketel 
hieraan aangepast moet zijn. ILVO is daar-
om op zoek naar alternatieven voor de 
huidige miscanthusrassen en zoekt naar 
rassen met verbeterde verbrandingsei-
genschappen (lager Cl gehalte, hoger 
assmeltpunt,   ) 

Technische gegevens?
ILVO heeft 100 miscanthusgenotypes in 
opbrengstproef liggen. Deze collectie stelt 
de huidige Europese veredelingspool voor 
waarin de Europese miscanthusverede-
laars aan het veredelen zijn. In de collectie 
zijn zowel de commerciële kloon M. x 

giganteus opgenomen alsook een aantal 
M. sinensis, M. sacchariflorus en hybride 
types  
Bouwtechnische vereisten?
Miscanthus is een weinig eisend gewas en 
kan geteeld worden op een brede waaier 
van percelen. Miscanthus gedijt op zowel 
nattere percelen als op terreinen met 
een arme ondergrond (wachtterreinen 
in industriegebieden)  Momenteel wordt 
miscanthus beproefd op percelen die een 
beperkt aantal keren per jaar onder water 
komen te staan  

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
Deze lage input teelt biedt potentieel om 
onderbenutte terreinen te gaan valori-
seren  De lokale productie van houtige 
biomassa leidt tot duurzame lokale korte 
keten projecten zoals bijvoorbeeld verwar-
ming van gebouwen maar ook het gebruik 
als strooisel, bouwmaterialen,     
Voor- en nadelen?
Voordelen zijn dat miscanthus een teelt 
is die met de huidige oogstmachines kan 
geoogst worden  Het is een meerjarige 
teelt met weinig input, nadrogen bij oogst 
is niet nodig en de plant heeft een niet 
woekerend wortelstelsel en is steriel, waar-
door er geen zaadverspreiding is.
Nadelen zijn de lagere bulkdensteit (120-
150 kg/m³) dan houtsnippers en het lage 
assmeltpunt bij verbranding waardoor een 
aangepaste ketel nodig is  Een biomassa-
verbrandingsketel vraagt ook meer arbeid 
dan een stookketel op gas of stookolie.

ILVO-proefveld
9820 Lemberge (Merelbeke)

Activiteiten onderzoek gericht op 
duurzame landbouw en visserij in eco-
nomisch, ecologisch en maatschappelijk 
perspectief
Bedrijfsgrootte 200 hectare proefvelden, 
15 000 m² serres en meer dan 20 000 m² 
proefstallen
Korte historiek Het instituut voor Land-
bouw- en VisserijOnderzoek (ILVO) voert 
sedert 2007 onderzoek naar miscanthus 

als energieteelt. In eerste instantie werd 
het potentieel van de commercieel be-
schikbare kloon Miscanthus x giganteus 
onderzocht, maar binnen een Europees 
onderzoeksproject worden nu 100 diver-
se Miscanthus genotypes geëvalueerd 
naar de productie van houtige biomassa  
Naast toepassing in de bio-energiesector 
(verbranding, biogas) worden ook andere 
toepassingen afgetoetst zoals gebruik 
van miscanthus in bouwmaterialen en de 
papierindustrie, als beddingmateriaal en 
strooisel 

MERELBEKE

GENOTYPES 
MISCANTHUS

OOST-VLAANDEREN
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De techniek of installatie
Welke?
Hoewel Aqua4C een aanzienlijke ener-
giebehoefte heeft in te vullen is het 
bedrijf niet aangesloten op het elektrici-
teitsnet. Alle elektriciteit wordt geleverd 
door Tomato Masters  Het overgrote deel 
van die elektriciteit produceert Tomato 
Masters zelf met de warmte-krachtkop-
peling. De rest kopen ze aan via het net. 
Die techniek levert vooral een grote kos-
tenbesparing op, omdat op die manier 
een groot deel van de distributiekosten 
op de elektriciteitsfactuur kunnen worden 
vermeden. Wel zorgt de lokale productie 
van elektriciteit voor minder energiever-
liezen op het net door weerstand op de 
kabels en het Joule-effect, die toenemen 
naarmate de transportafstand van elektri-
citeit vergroot  Daarnaast levert Tomato 
Masters ook restwarmte van de WKK 
aan Aqua4C voor de verwarming van de 
vissystemen 
Los van de WKK bestaat de installatie uit 
een elektriciteitskabel tussen de bedrijven, 
een teller voor het verbruik en schakel-
apparatuur die automatisch omschakelt 
tussen het net en de WKK  
Bouwtechnische vereisten?
Dergelijke installaties zijn enkel mogelijk 
wanneer de bedrijven gevestigd zijn op 
aangrenzende percelen, en mogen in 
geen geval openbare nutsvoorzieningen 
kruisen, zoals wegen of sporen. Verder 
moeten zulke samenwerkingen altijd wor-
den overlegd met de netbeheerder  Voor 
de warmtelevering van Tomato Masters 

aan Aqua4C werd een goed geïsoleerde 
aanvoer- en retourleiding aangelegd tus-
sen de bedrijven.

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De samenwerking tussen de bedrijven 
kwam tot stand door de duidelijke win-win-
situatie. Aqua4C vermijdt grotendeels 
distributiekosten, terwijl Tomato Masters 
kan genieten van een verzekerde prijs voor 
een deel van hun elektriciteitsproductie 

Stokstorm
9800 Deinze

Activiteiten Glastuinbouw
Bedrijfsgrootte 10,7 hectare tomaten en 
200 ton omegabaars productie
Korte historiek Stokstorm is op zich geen 
bedrijf, maar de naam van een glastuin-
bouwcluster op de grens van Deinze en 
Kruishoutem in Oost-Vlaanderen  Binnen 
die cluster werken Tomato Masters en 
Aqua4C samen op het vlak van energie-
productie en –levering. Tomato Masters 
is het tomatenbedrijf van de familie Vlae-
mynck. In 2013 teelde Tomato Masters 
voor het eerst in de nieuwe kassen op 
Stokstorm, maar daarnaast teelt de fami-

lie Vlaemynck al generaties lang in Neve-
le. Hun bedrijf op Stokstorm is 10,7 hec-
tare groot  De kassen worden verwarmd 
met een Rolls-Royce WKK van 7,5 MWe  
Aqua4C is een viskwekerij die sinds 2015 
jaarlijks 200 ton omegabaars produceert. 
Omegabaars is een zoetwatervis, die 
Aqua4C kweekt in recirculatiesystemen. 
De totale elektriciteitsvraag van de recir-
culatiesystemen bedraagt ongeveer 125 
kW continu  Dat komt neer op een totaal 
verbruik van ongeveer 1000 MWu op 
jaarbasis  Daarnaast vraagt de kweek van 
omegabaars een watertemperatuur van 
28°C, zodat afhankelijk van de seizoenen 
ook warmte nodig is 

DEINZE

ENERGIEUITWISSELING 
TUSSEN BEDRIJVEN

“Een groot deel van de distributiekos-
ten worden vermeden.”
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Pij l lv
9120 Melsele

Activiteiten Glastuinbouw, tomatenteelt 
op substraat
Bedrij fsgrootte 4,1 hectare
Korte historiek Pij l lv is een glastuin-
bouwbedrij f met jaar rond teelt van 
tomaten op substraat. Het bedrij f omvat 
drie afdelingen en is in totaal 4,1 ha 
groot. Het bedrij f bestaat al meer dan 20 
jaar  De oudste van de bestaande serres 
werd opgericht in 1991. In 1999 werd 
de oudste serre uitgebreid en werd een 
nieuwe afdeling bij gebouwd, wat de 
serreoppervlakte bracht op 2,7 hectare. In 

2010 werd een nieuwe kas van 1,4 hec-
tare gebouwd. Deze afdeling werd bij  de 
bouw uitgerust met een ventilatiesysteem 
met warmterecuperatie met als doel het 
energieverbruik van het bedrij f te redu-
ceren  Door de goede resultaten van dit 
systeem beslisten de telers om eind 2012 
ook de afdeling gebouwd in 1999 met dit 
systeem in te richten  Eind 2015 werd in 
de nieuwste kas belichting geïnstalleerd. 
Dankzij  het ventilatiesysteem kan nu ook 
de warmte van de lampen worden gere-
cupereerd en hergebruikt 

De techniek of installatie
Welke?
Het ventilatiesysteem met warmterecupe-
ratie is uitgevoerd door Maurice Kassen-
bouw  Wanneer het vochtgehalte in de 
serre te hoog oploopt, wordt de vochtige 
kaslucht via een lucht/lucht warmtewisse-
laar naar buiten afgevoerd. In de andere 
doorstroomrichting gaat de buitenlucht 
door de warmtewisselaar naar binnen. In 
de warmtewisselaar wordt de warmte, die 
aanwezig is in de kaslucht, overgedragen 
op de inkomende buitenlucht. Tij dens dit 
proces condenseert het vocht in de kas-
lucht, waarbij  er eveneens warmte vrij komt. 
Ook deze energie wordt overgedragen 
op de buitenlucht die naar binnen wordt 
gebracht  De opgewarmde buitenlucht 
wordt vervolgens in de kas verdeeld via 

luchtslurven onder de teeltgoten  Wanneer 
er geen ontvochtigingsvraag is in de kas, 
wordt de kaslucht gerecirculeerd zonder 
dat ze door de warmtewisselaar gaat. Dit 
zorgt voor een continue luchtbeweging en 
een homogeen kasklimaat  

Bedrij fsvisie op de 
gebruikte techniek
Waarom?
Dit is een goede manier om het energie-
verbruik in het bedrij f te reduceren. 
Voor- en nadelen?
Door de warmterecuperatie wordt meer 
dan 30% energie bespaard. De techniek 
resulteert ook in een beter kasklimaat, een 
hogere productie en de verhoging van het 
rendement van de WKK-installatie  

MELSELE

VENTILATIESYSTEEM
MET WARMTERECUPERATIE

“Warmterecuperatie bespaart 30% 
energie.”
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De techniek of installatie
Welke?
Warmtewisselaar.  De Autrichepolder was 
verkaveld voor glastuinbouwdoeleinden 
met de mogelijkheid om restwarmte en 
CO2 van de nabijgelegen kunstmeststof-
fenfabrikant Yara te gebruiken. Die levert 
dus restwarmte waarmee de bedrijfslocatie 
op de Autrichepolder verwarmd wordt. Het 
warme water (84°C) wordt via ondergrond-
se buizen van Sluiskil via de Smitsschorre-
polder tot aan de Autrichepolder gebracht. 
In het ketelhuis van VGT Zeeuws-Vlaan-
deren vind je een warmtewisselaar. Yara 
houdt controle over één deel van de 
warmtewisselaar: de aanvoer en het ver-
trek van de restwarmte. Voor Yara is de 
constante temperatuur van het vertrekwa-
ter voor hun industriële processen zeer 
belangrijk. Het andere deel van de warm-
tewisselaar wordt door VGT Zeeuws-Vlaan-
deren beheerd voor de verdeling van 
het warme water in de serre  Voor de 
zekerheid staat er in het ketelhuis van VGT 
Zeeuws-Vlaanderen ook een splinternieu-
we stookolieketel. Deze ketel staat er enkel 
voor de zekerheid, in geval er zich een 
probleem zou voordoen bij Yara.
Ook voor de aanvoer van CO2 heeft VGT 
Zeeuws-Vlaanderen een contract met Yara 
afgesloten. Net zoals de warmte wordt de 
CO2 via ondergrondse leidingen geleverd  

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De consument vraagt een duurzaam ge-
teeld product 
VGT wil een bedrijf dat volledig op rest-
warmte kan draaien, onafhankelijk van de 
grillige energiemarkt 

VGT Zeeuws-Vlaanderen
4554 LZ Westdorpe
Nederland

Activiteiten glastuinbouw, paprika op 
substraat
Bedrijfsgrootte 15 hectare
Korte historiek VGT Zeeuws-Vlaanderen 
is een splinternieuw glastuinbouwbedrijf 
met een jaar rond teelt van paprika op 
substraat. Het bedrijf is momenteel 15 
hectare groot  Vier Vlaamse paprikatelers 
- Jos Wuyts en zoon Wim Wuyts en de 

broers Koen en Geert Neyens – richtten 
in 2003 een coöperatieve vennootschap 
op onder de naam Verenigde Groente-
tuinders, kortweg VGT. Samen bouwden 
ze in Rijkevorsel een nieuw bedrijf van 
15 hectare  Nu staat VGT weer een stap 
verder met een tweede bedrijfslocatie in 
de Autrichepolder samen met een vijfde 
partner Jef en Ann Nuyts-Wuyts. Deze 
nieuwe site in Nederland werd in 2014 
gebouwd en in 2015 werden de eerste 
paprika’s geoogst.

AUTRICHEPOLDER (NL)

WARMTEWISSELAAR 
GLASTUINBOUW
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De techniek of installatie
Welke?
LV Rollie’s produceert zelf energie en re-
aliseert dit met PV-installaties  Een eerste 
investering gebeurde in zonnepanelen 
die boven een vijver gemonteerd werden. 
Deze installatie heeft een capaciteit van 
48kWpiek  De tweede installatie staat op 
een rail en volgt de zon tijdens haar reis 
door de hemel. Deze constructie draagt 
162 panelen en meet 22 x 10 meter  Ze 
heeft een capaciteit van 32 kWpiek. Door 
de zon te volgen levert ze een rendement 
van 105% in plaats van de gebruikelijke 
85%.
Bouwtechnische vereisten? 
Er komt enige voorbereiding aan te pas  
Frédéric groef een vijver uit en de plaat-
selijke smid laste het staketsel waarop 
de panelen bevestigd werden  De eerste 
opstelling was niet meedraaiend, een 
verbeterde versie wel 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De hoge energiekosten waren Dirk een 
doorn in het oog, maar de kant- en klare 
oplossingen voor zonne-energie, voldeden 
niet in de situatie van het bedrijf, met zuid-
west gerichte stallen en veel stofuitstoot. 
Voor- en nadelen?
De zonnepanelen kunnen niet gestolen 
worden, de verdamping koelt de achter-
zijde wat zorgt voor een beter rendement 
en er is meteen een waterreservoir voor 
de kippen  Door de panelen te laten mee-
draaien, kan elk moment van de dag zo 
optimaal mogelijk gebruik worden ge-
maakt van de zon. De installatie geeft een 
grote bedrijfszekerheid en heeft de ener-
giefactuur aanzienlijk verminderd.

LV Rollie’s Glorieux-De Reycke
8510 Rollegem

Activiteiten scharrelkippen en akker-
bouw
Bedrijfsgrootte 38 000 scharrelkippen en 
50 hectare akkerbouw
Korte historiek De landbouwvennoot-
schap is het bedrijf van Katrien Reycke,  

haar zoon Frédéric  Glorieux met schoon-
dochter Maaike en haar tweede man Dirk 
Kekenbosch. Het bedrijf stapte in 2005 
over van 45 000 vleeskuikens naar 22 000 
scharrelkippen. In 2009 werd er op basis 
van mestverwerking uitgebreid met een 
stal voor 38 000 scharrelkippen  Verder 
telt het bedrijf 50 hectare akkerbouw.

ROLLEGEM

MEEDRAAIENDE ZONNEPANELEN 
OP PLUIMVEEBEDRIJF

WEST-VLAANDEREN



west-vlaanderen – 23

Urban Crops
9871 Beveren-Leie

Activiteiten ontwikkeling en verkoop 
van systemen voor meerlagenteelt van 
bladgroenten
Korte historiek Urban Crops is een jong 
bedrijf, dat in 2014 werd opgericht door 
Franc Bogovic, Maarten Vandecruys 

en Frederic Bulcaen  De kernactiviteit 
van Urban Crops is de ontwikkeling en 
verkoop van systemen voor meerlagen-
teelt van bladgroenten. In die systemen 
kunnen bladgewassen, zoals sla, spina-
zie, andijvie of kruiden, in verschillende 
lagen boven elkaar worden geteeld door 
gebruik te maken van LED-verlichting 
en doorgedreven klimaatbeheersing  
Daarom bouwde Urban Crops in 2014 
een eigen lab-omgeving, waar vrij kan 
worden geëxperimenteerd met recepten 
voor lichtspectra, voedingsoplossingen 
en klimaatinstellingen. In 2015 werd ge-
start met de bouw van een piloot-plant 
factory als demo voor de productie van 
bladgewassen in meerlagenteelt op 
commerciële schaal  Daarnaast startte 
Urban Crops vorig jaar met de ontwik-

keling en bouw van een teeltsysteem 
dat volledig in een zeecontainer past, 
en daardoor nog meer flexibiliteit biedt 
op het vlak van ruimtegebruik. In die 
systemen teelt Urban Crops dus het jaar 
rond verschillende gewassen  Productie-
cijfers variëren sterk, omdat het bedrijf 
veel test met verschillende gewassen  
Het energiebesparend potentiëel van 
de meerlagenteelten van Urban Crops 
kadert in de globale economie  Door 
de nood aan zonlicht en grond uit te 
schakelen, staat de teelt volledig los van 
de klimaatomstandigheden buiten  Daar-
door kan overal worden geteeld volgens 
een volledig voorspelbaar teeltverloop  
Dat verkleint de behoefte aan transport 
en gekoelde bewaring 

De techniek of installatie
Welke?
De teeltsystemen bij Urban Crops zijn 
allemaal gebaseerd op hetzelfde principe: 
planten produceren met een minimale be-
hoefte aan ruimte, water, CO2 en energie. 
Door gebruik te maken van hydrocultuur 
en LED-verlichting kunnen meerdere lagen 
planten boven elkaar worden geplaatst, 
zodat de ruimte optimaal wordt benut. 
Verwarmen is zelden nodig, aangezien de 
LEDs warmte genereren  Door de hoge 
dichtheid aan LED-armaturen in de teelt-
ruimtes is meestal zelfs actieve koeling 
vereist om te hoge temperaturen tegen te 
gaan  De verlichting en het koelsysteem 
zijn de belangrijkste energieverbruikers 
in het proces. De condensvorming tijdens 
de koeling helpt echter wel om de lucht-
vochtigheid onder controle te houden. In 
combinatie met bevochtiging kan zo de 
verdamping van de plant nauwkeurig wor-
den geregeld om onnodig waterverbruik 
uit te sluiten. Urban Crops staat zelf in voor 
de ontwikkeling van de teeltsystemen 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
Hoofddoelen zijn kwaliteitswinst en ener-
giebesparing in de hele keten van blad-
groenten tot bij de consument, ook buiten 
Vlaanderen  De technologie laat toe om 
overal ter wereld lokaal bladgroenten te 
produceren, zelfs op plaatsen waar dat 

vroeger onmogelijk was door ruimte- of 
grondgebrek of extreme klimatologische 
omstandigheden  
Voor- en nadelen?
De grootste voordelen zijn dat de nood 
aan transport kan worden verminderd, en 
de productie perfect kan worden getimed. 
Zo is het product altijd beschikbaar, met 
minder nood aan gekoelde bewaring of 
overschotten tot gevolg 

BEVEREN-LEIE

PLANT FACTORY: 
TEELT VAN PLANTEN ZONDER DAGLICHT
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Decadt – Verhelst
8840 Staden

Activiteiten telen van kruiden en groen-
teplanten voor groothandel en tuincen-
tra

Bedrijfsgrootte 7.000 m² glazen serre, 
15 000 m² plastiekserre en 10 000 m² 
containerveld
Korte historiek Het bedrijf is opgericht 
in 1993 en specialiseert zich in het telen 
van kruiden en groenteplanten voor 
groothandels en tuincentra  Oorspron-
kelijk lag de nadruk op groenten voor de 
REO-veiling: sla, veldsla, komkommer, 
peterselie en selder  De eigen planten 
werden opgekweekt en in beperkte 
mate werden ook plantjes aangeboden 
voor verkoop  Het assortiment werd 
geleidelijk aan uitgebreid met als doel 
alles voor de moestuin beschikbaar te 
hebben: groenten, kruiden en kleinfruit. 

Voor het opkweken van de jonge plant-
jes wordt gewerkt in 7.000 m² glazen 
serre, 15 000 m² plastiekserre en nog 
eens 10 000 m² containerveld  
Tot vorig jaar werd uitsluitend stookolie 
gebruikt voor het verwarmen van de ser-
res  De omschakeling naar een biomas-
saketel op houtsnippers geeft de moge-
lijkheid om de serre van 2.000 m², waar 
hoofdzakelijk tomatenplanten geteeld 
worden, op een schone en goedkope 
manier te verwarmen  Dit gebeurt met 
vloerverwarming wat efficiënt is, omdat 
niet de hele serre een temperatuur van 
15°C moet hebben 

De techniek/installatie
Welke?
Biomassa-installatie op houtsnippers
Technische gegevens?
Het bedrijf investeerde in een installatie 
die opgebouwd is rond een verwar-
mingsketel van het merk Hargassner met 
een vermogen van 150 kW   Er werd een 
buffervat voorzien met een capaciteit van 
5 000 liter  Voor het drogen en opslaan van 
de eigen geproduceerde houtsnippers 
werden een droogruimte en voorraad-
bunker gebouwd met een opslagvolume 
van respectievelijk 800 m³ en 60 m³. Het 
jaarlijks verbruik ligt op 100 ton droge 
houtsnippers, equivalent aan de jaarlijkse 
oogst van 2 hectare korteomloophout  
In totaal werd sinds 2013 6 hectare kor-
teomloophout aangeplant, voornamelijk 
Zweedse en Britse variëteiten specifiek 
geselecteerd voor biomassaproductie  
Daarnaast werden ook machinaal oogstba-
re houtkanten aangeplant met streekeigen 
soorten als zwarte els, schietwilg, boswilg, 
katwilg, zwarte populier en fladderiep. 
Dankzij deze aanplantingen, die elke 3 jaar 
geoogst worden, zal het bedrijf in staat zijn 
om volledig zelfvoorzienend te worden 
voor de bevoorrading van de biomassa-
ketel 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek 
Waarom?
Omwille van de indertijd hoge stookolie-
prijzen werd ervoor gekozen om voor  een 
deel van het verbruik om te schakelen 
naar houtsnippers   Grond die vroeger niet 

zelf benut werd binnen het bedrijf, wordt 
nu aangewend voor de teelt van korte-
omloophout  Zo kan de eigen energie 
geproduceerd worden  Uit de ervaringen 
van de laatste 10 jaar is gebleken dat het 
gebruik van eigen geproduceerde hout-
snippers gemiddeld 3 keer goedkoper is 
dan stookolie  
Voor- en nadelen?
Het belangrijkste voordeel is de zekerheid 
over de energieprijs voor de volgende 20 
jaar  
Een nadeel is dat je telkens alert moet zijn 
wat de bevoorrading van de ketel betreft. 
Maar dit is een kwestie van routine en 
brengt niet zoveel werk met zich mee. 

STADEN

HOUTVERBRANDING 
BIJ KRUIDEN- EN GROENTETEELT

"Er werd 6 hectare korteomloophout 
aangeplant, variëteiten specifiek ge-
selecteerd voor biomassaproductie."
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De techniek of installatie
Welke? 
LEDs bleken de beste oplossing om een 
stabiele productie te garanderen, het hele 
jaar door, en daarnaast ook de winterpro-
ductie te verhogen. Na bezoek aan enkele 
succesvolle projecten in Nederland, werd 
de knoop doorgehakt  Luc Coghe is de 
eerste Belgische tomatenteler die werkt 
met de LED interlighting oplossingen van 
Philips  De 6600 Philips GreenPower LED 
interlighting modules worden gecombi-
neerd met HID-topbelichting in een hybri-
de belichtingssysteem  
Technische gegevens?
Greenpower LED interlighting modules 
van Philips, bestaande uit een combinatie 
van rode en blauwe LED-lampen  
Bouwtechnische vereisten? 
Naast de extra kabels die moesten gelegd 
worden voor de energievoorziening moes-
ten er weinig extra veranderingen worden 
aangebracht 

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek
Waarom?
De belichte teelt van tomaat wordt in ons 
land elk jaar populairder en de concurren-
tie neemt toe. Het is dus belangrijk om de 
productie en kwaliteit zo hoog mogelijk te 
houden. De belichting is hierbij een be-
langrijk punt. Maar alles inzetten op Son-T 
belichting heeft nadelen: het energiever-
bruik van deze lampen is redelijk hoog 
en ze geven veel warmte af waardoor de 
inzetbaarheid van deze lampen beperkt is. 
Voor- en nadelen?
Het voordeel van tussenbelichting met 
LEDs is het lagere energieverbruik, een 
toename van het aantal belichtingsuren en 
uniformere vruchten van een hogere kwa-
liteit. De nadelen van deze techniek zijn de 
hoge investeringskost en de extra arbeid 
die nodig is om de lampen telkens op de 
optimale hoogte in het gewas te houden  
Tot en met maart worden de lampen 

namelijk om de 10 dagen manueel iets 
verhoogd  Dit gebeurt module per module 
voor de gehele serre  
Onvoorziene tegenvallers? 
Het is nog altijd zoeken om de klimaatstu-
ring en teelt te optimaliseren voor deze 
nieuwe teelttechniek 
Extra tevreden van?
De beloofde meerproductie werd behaald, 
de planten staan gezond en de kwaliteit 
van de vruchten werd verbeterd 

Bvba Biesbrouck
7740 Pecq

Activiteiten glastuinbouw (trostoma-
ten)
Bedrijfsgrootte 7 hectare
Korte historiek Het glastuinbouwbe-
drijf van Luc Coghe en zijn echtge-
note startte in 2006 met de teelt van 
trostomaten op de vestiging in Pecq. 
Dit was een uitbreiding van hun be-
drijf te Ardooie. De 7 hectare glas is 
opgedeeld in twee compartimenten, 
waarvan 2,6 hectare belicht wordt 

PECQ

LED TUSSENBELICHTING 
BIJ TOMATEN
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De techniek of installatie
Welke?
Om de geuroverlast van kadavers naar de 
naburig gelegen fruitwinkel in de zomer-
maanden te beperken investeerde het 
bedrijf in een gekoelde kadaverbox: MS 
Carcass Cooler  Om te kunnen koelen is er 
echter elektriciteit nodig. Bij een afgelegen 
landbouwbedrijf is de situering van de ka-
daverkoelbox aan de openbare weg soms 
een afstand van enkele honderden meters 
over privaat terrein wat deze nutsaanslui-
ting (op kosten van het landbouwbedrijf) 
geen evidentie maakt  Vandaar het idee 
om het benodigd vermogen te realiseren 
via zonnepanelen. De techniek vermijdt 
de kosten van de aansluiting en de elek-
triciteit die de zonnepanelen produceren 
is kosteloos. In mei 2015 werd de koelbox 
geïnstalleerd, eind juli 2015 volgden dan 
de zonnepanelen en het batterijsysteem.
De periode waarin de meeste koeling 
vereist is, komt overeen met de periode 
met het meeste uren zonneschijn. Toch is 
het noodzakelijk bijkomend een batterij 
te voorzien opdat in de periode wanneer 
koeling noodzakelijk is (door de aanwezig-
heid van kadavers) en het minder zonnig is 
er toch voldoende diep gekoeld kan wor-
den. In dit geval koos de landbouwer voor 
een ondergrondse kadaverbox, daarnaast 
diende er ook wat ruimte voorzien te wor-
den voor de plaatsing van het zonnepane-
len- en batterijsysteem.
Technische gegevens?
Gezien de ligging werd gekozen voor een 
systeem los van het elektriciteitsnet met 8 
PV-panelen en met als back-up een krach-
tig batterijsysteem. Acht zonnepanelen van 

elk 260 Wattpiek (Wp) leveren de elektri-
citeit om de koelgroep te doen draaien  
Om als stand alone systeem ook te kunnen 
koelen wanneer er te weinig zon en dus 
stroomproductie is, werd een batterijbank 
van 20 nikkel-ijzer cellen voorzien. Dit type 
batterij is goed bestand tegen vriestem-
peraturen. Om de batterij niet onnodig te 
belasten, werd het systeem ingesteld om 
’s nachts niet te koelen. Overdag wordt er 
gekoeld op  basis van de temperatuur in 
de koelbox. Op een zonnige dag wordt de 
overtollige energie van de zonnepanelen 
aangewend om dieper te gaan koelen 
zodat een koudebuffer gecreëerd wordt 
in de koelbox en zo alle energie nuttig 
gebruikt wordt 
De batterij heeft een capaciteit van 4,8 
kWh. Afgelopen zomer was de energiepro-
ductie van de zonnepanelen telkens groot 
genoeg om de koelgroep die dag te laten 
draaien. In het najaar heeft de koelgroep 
zo’n 3 kWh per dag nodig. De capaciteit 
van de batterij zou dus voldoende groot 
moeten zijn om ook een aantal donkere 
winterdagen door te komen. Aangezien 
dit de eerste installatie van zijn soort is in 
Vlaanderen, zal Inagro de installatie verder 
opvolgen, waarbij nog zeker een jaar ge-
gevens worden verzameld om het concept 
te verfijnen.

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek 
Waarom?
Koen wou het openbreken van zijn oprit 
vermijden en kwam zelf met het idee om 
de energie via zonnepanelen en een batte-
rij te voorzien.

Voor- en nadelen?
Het onderhoud van de batterij is beperkt: 
af en toe moeten de batterijen aangevuld 
worden met gedemineraliseerd water en 
de panelen zelf moeten elk jaar gereinigd 
worden, maar aangezien deze op mans-
hoogte staan, is dit qua werk erg beperkt. 
Economisch komen we op een terugver-
dientijd tussen 15-20 jaar, wat lang is voor 
de landbouwsector  Maar door de robuust-
heid van de techniek, zou de installatie dit 
moeten aankunnen  Omdat de vraag naar 
batterijen toeneemt, wordt verwacht dat 
deze installatie in de toekomst een stuk 
goedkoper zal worden.
Onvoorziene tegenvallers?
Het uitdokteren van een optimale sturing 
van de koelinstallatie in functie van de be-
schikbare energie, van de zonnepanelen 
of van de batterij, nam een aantal maan-
den in beslag. Inagro volgt de installatie 
nog enkele jaren op om te leren wat beter 
kan bij toekomstige dergelijke ‘eilandop-
stellingen’.
Extra tevreden over?
De opstelling oogt fraai bij het binnenrij-
den, bovendien is Koen op deze manier 
niet afhankelijk van het net en hoefde hij 
zijn oprit niet op te breken.

Koen en Ann Proot
8691 Alveringem

Activiteiten gesloten varkensbedrijf 
en akkerbouw
Bedrijfsgrootte 300 zeugen 
Korte historiek Het bedrijf van Koen 
en Ann Proot en hun dochters Lisa, Lu-
cie en Sylvie is een gesloten varkens-
bedrijf met 300 zeugen (Topigs 20). 
Er is ook een grote akkerbouwtak met 
de klassieke teelten als aardappelen, 
suikerbieten, gerst, tarwe en maïs. 

ALVERINGEM

KADAVERHUISJE 
OP PV-PANELEN
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De techniek of installatie
Welke?
In dit type pocketvergister wordt enkel de 
runderdrijfmest vergist. Door de vergis-
ting komt biogas vrij dat verbrand wordt 
in een gasmotor. De motor drijft een ge-
nerator aan die elektriciteit opwekt  Door 
het koelen van de motorblok en de rook-
gassen kan ook warmte geproduceerd 
worden  De warmte wordt deels gebruikt 
om de mest op te warmen, noodzakelijk 
om een goede vergisting te krijgen (35-
37°C). De vergiste mest of digestaat kan 
als meststof op het land verspreid wor-
den  Door het vergisten neemt het volu-
me af met zo’n 5%. Voor de opvang van 
het digestaat is een externe opslag nood-
zakelijk. Er zijn twee afzonderlijke elektrici-
teitstellers, waardoor zowel zonnepanelen 
op het dak als de pocketvergister kunnen 
genieten van de voordelen van een te-
rugdraaiende teller  Het totale elektrici-
teitsverbruik van het bedrijf bedraagt ca. 
65 000 kWh per jaar  Hiervan wordt onge-
veer 59 000 kWh geproduceerd door de 
pocketvergister 
Door de melkverwerking heeft het be-
drijf ook een grote warmtevraag, maar 
hierover zijn geen cijfers beschikbaar. 
Koen installeerde zelf een systeem om de 
warmte van de pocketvergister te kun-

nen gebruiken: een deel van de warmte 
van de motor wordt opgevangen in een 
warmwatervat van 500 liter/dag 
Technische gegevens?
Biolectric is de constructeur  Het gaat om 
een installatie met elektrisch vermogen 
van 9,7 kW, waarvan 0,85 kW nodig is 
voor de werking van de vergister  De re-
actor heeft een diameter van 8 meter en 
hoogte van 2,5 meter. De verblijftijd van 
de biomassa ligt tussen 18 en 25 dagen  
De elektriciteitsproductie van de installatie 
bedraagt gemiddeld 59 000 kWh netto  
Er wordt ook 500 liter warm water per dag 
geproduceerd om de melkinstallatie te 
spoelen en de melk op te warmen voor het 
afromen.
Bouwtechnische vereisten?
Elke dag wordt 4-5 m³ digestaat wegge-
pompt uit de vergister naar de externe 
opslag, vervolgens wordt evenveel mest 
uit de stal in de reactor gepompt  Omdat 
de melkstal voorzien is van een mestschuif, 
kan de mest erg vers vergist worden, wat 
meer biogas oplevert. Als er nog geen 
externe opslag van het digestaat mogelijk 
is, moet deze sowieso voorzien worden. 
Dit is een behoorlijke extra investering en 
verlengt de terugverdientijd met 2-3 jaar. 
Op dit bedrijf was al een externe opslag 
aanwezig. Voor de digestaatafvoer moes-

ten graafwerken uitgevoerd worden.

Bedrijfsvisie op de  
gebruikte techniek 
Waarom? 
Koen en Greet volgen de evolutie van 
pocketvergisting al langer, omdat Koen 
bewust zelf de energie wil opwekken die 
hij op het bedrijf nodig heeft. Toen er een 
nieuwe melkveestal gepland werd, vonden 
Koen en Greet het vanzelfsprekend om 
ook een pocketvergister in die plannen op 
te nemen  
Onvoorziene tegenvallers?
In de eerste maanden was de biogaspro-
ductie lager dan voorzien. Oorzaak hiervan 
was schuimvorming in de reactor  De 
installateur legde de installatie een week 
stil om dit te verhelpen  Daarna was de 
prestatie van de installatie zoals verwacht. 
Eén keer was er een verstopping in de 
digestaatpomp door een oormerk dat in 
de mest verzeild was geraakt.
Het systeem moet dagelijks opgevolgd 
worden  Koen spendeert daar 20 minuten 
per dag aan. In de ochtend ontlucht hij de 
pomp na het afpompen van het digestaat 
en om de 400 draaiuren ververst hij de olie 
en de filter. Indien er problemen zijn bij het 
verpompen of met de motor, krijgt Koen 
een melding via zijn gsm.

Dendauw–Scheirlynck
8880 Sint-Eloois-Winkel (Ledegem)

Activiteiten melkvee, opkweek jongvee, 
scharrelkippen, aardappelen en areaal 
gras en mais voor voeder  Er is ook een 
hoevewinkel 
Bedrijfsgrootte 70 melkkoeien, 50 stuks 
jongvee en een 100tal scharrelkippen 
Korte historiek In 1996 namen Koen 
Dendauw en Greet Scheirlynck het ou-
derlijk bedrijf over. Toen was het nog 
een gemengd bedrijf van varkens en 
melkkoeien  Een paar jaar later werden 

heel wat investeringen gedaan om de 
overstap te maken naar een gespeci-
aliseerd melkveebedrijf. De varkens 
verdwenen en de aardappelteelt en een 
100-tal scharrelkippen kwamen erbij. 
Toen er in 2013 een nieuwe melkveestal 
gepland werd, werd de inpassing van 
een pocketvergister al voorzien, die 
kwam er uiteindelijk in 2014. Het bedrijf 
bestaat nu uit een oude jongveestal, 
een nieuwe melkveestal met volle vloer, 
een melkrobot en voederschuiver, eigen 
melkverwerking, hoevewinkel en heeft 
zonnepanelen op het dak.

SINT-ELOOIS-WINKEL

POCKETVERGISTING 
MET WARMTERECUPERATIE



De Open Energiedag wordt georganiseerd door volgende 
Vlaamse praktijk-, onderzoeks- en adviescentra in land- en 
tuinbouw. Bij hen kan u terecht met al uw vragen rond energie. 
Deze centra helpen u graag met raad en daad bij het kiezen van 
efficiënte oplossingen voor het energievraagstuk op uw bedrijf.

Consulteer 
www.enerpedia.be 
voor al uw vragen  

rond energie

Inagro 
www inagro be 

Hooibeekhoeve
www provincieantwerpen be/aanbod/dwep/hooibeekhoeve/ 
hooibeekhoeve html 

ILVO – Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
 www ilvo vlaanderen be 

PIBO – Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs
www pibo be 

Thomas More
www thomasmore be 

Innovatiesteunpunt
www innovatiesteunpunt be 

PCS – Proefcentrum voor Sierteelt
www pcsierteelt be 

PCG – Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen vzw
www pcgroenteteelt be 

Nationale Proeftuin voor Witloof vzw
www vlaamsbrabant be/economie-landbouw/land-en-tuinbouw/
praktijkonderzoek-en-voorlichting/witloof 

VCBT – Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
www vcbt be 

PCA – Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw 
www.pcainfo.be 

PCfruit – Proefcentrum Fruitteelt vzw
www.pcfruit.be 

PSKW – Proefstation voor de groenteteelt
www.proefstation.be 

PCH – Proefcentrum Hoogstraten
www.proefcentrum.be 

Proefbedrijf Pluimveehouderij
www provincieantwerpen be/aanbod/dwep/dlp1/ 
proefbedrijf-pluimveehouderij-vzw.html 

www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dlp1/proefbedrijf-pluimveehouderij-vzw.html
www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/land-en-tuinbouw/praktijkonderzoek-en-voorlichting/witloof
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/hooibeekhoeve/hooibeekhoeve.html

