ENERGIE
EN KOELING

op witloofbedrijven

Tijdens de bewaring en forcerie van witloofwortels is er vooral
een elektrische energievraag. Deze energievraag brengt een aanzienlijke kost met zich mee op een witloofbedrijf. Er bestaan

verschillende energiebesparende maatregelen om
deze kost te verminderen.

Via registraties en analyses hebben de Nationale Proeftuin voor Witloof en Inagro
afdeling witloof een algemeen beeld opgesteld van het elektriciteitsverbruik van
een ‘gemiddeld’ witloofbedrijf. Op basis van deze cijfers kan je als witloofteler
nagaan waar je bedrijf zich situeert op het vlak van energieverbruik.
In een volgende stap kan je nagaan welke energiebesparingen er mogelijk
zijn op je bedrijf. Aangezien de koelinstallatie de grootste energieverbruiker is
op een witloofbedrijf, komt deze als eerste in aanmerking voor energiebesparende maatregelen. De grootste besparingen kan je bekomen met technische
aanpassingen aan de koelinstallatie. Daarnaast zijn er ook verschillende eenvoudige acties die een positief effect hebben op het energieverbruik. In deze
brochure vind je meer uitleg over zowel technische als beheersmaatregelen
om het energieverbruik te beperken, zowel voor de koelinstallatie als voor de
andere activiteiten op een witloofbedrijf.
Wanneer je op je bedrijf energiebesparende stappen onderneemt, mag je
niet vergeten om steeds het behoud of de verbetering van de kwaliteit en
opbrengst van witloof als randvoorwaarde mee te nemen.

Hoe werkt een koelinstallatie ?
Een koelinstallatie dient om producten af te koelen naar een gewenste temperatuur en deze temperatuur vervolgens te handhaven. Bij koeling wordt echter
geen koude ingebracht, maar wel de overtollige warmte afgevoerd.
Om bijvoorbeeld een glas frisdrank te koelen gebruiken we ijsblokjes. Het ijs
smelt in het glas en gaat dus over van een vaste naar een vloeibare fase. Deze
faseverandering vraag veel energie, waardoor warmte aan de frisdrank wordt
onttrokken. Hetzelfde proces voltrekt zich in koelcellen. Daar wordt echter
warmte onttrokken door een koelmiddel in de verdamper van de vloeibare fase
naar de gasvormige fase te laten overgaan. Dit proces noemen we de verdamping. De opgenomen warmte wordt door het koelmiddel terug aan de buitenlucht afgegeven in de condensors bij de overgang van gas naar vloeibare fase.
Dit proces noemen we de condensatie.

Het koelproces
De basisprocessen in een koelinstallatie worden geïllustreerd aan de hand van een schematische voorstelling van een koelinstallatie (Figuur 1) met de bijhorende
energietransfers in elk onderdeel (Figuur 2). Het koelmiddel in de koelinstallatie vloeit daarbij in een gesloten
circuit doorheen (A) de verdamper in de koelcel, (B) de
compressor, (C) de condensor en ten slotte (D) het expansieventiel.
In de verdamper (A) neemt het koelmiddel warmte op
uit de koelcel (blauwe pijl). Deze warmte zorgt ervoor
dat het koelmiddel verdampt en dus geleidelijk aan
overgaat van de vloeistof- naar de gasfase. Dit proces
vindt plaats bij een lage temperatuur van ongeveer -10
°C om de lucht in de koelcel te kunnen koelen tot -2 °C.
De lucht in de koelcel wordt dus afgekoeld door de lucht
over deze zeer koude verdamper te blazen. Vooraleer we
naar een volgende stap kunnen overgaan, moeten we
zeker zijn dat alle vloeistof verdampt is. Daarom wordt er
vaak nog iets langer warmte uit de koelcel opgenomen
tot de temperatuur van het koelmiddel gestegen is van
-10 °C tot ongeveer -3 °C. Dit laatste wordt ook nog de
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oververhitting van het gas genoemd.
In de volgende stap wordt het koude gas samengedrukt
door een compressor (B), waardoor het gas opwarmt.
Deze compressie vraagt dus energie (groene pijl), wat
ook de compressiearbeid wordt genoemd. Na het samendrukken heeft het gas een temperatuur die hoger is
dan de buitentemperatuur. Deze warmte (rode = blauwe
+ groene pijl) wordt in de condensor (C) afgegeven aan
de omgeving, waardoor het koelmiddel condenseert.
Met andere woorden, in de condensor gaat het koelmiddel terug over van de gas- naar de vloeistoffase. Om zeker te zijn dat alle koelmiddel gecondenseerd is, wordt
het nog wat extra afgekoeld. Dat wordt ook de onderkoeling genoemd.
Het vloeibaar geworden koelmiddel bevindt zich nog
steeds onder hoge druk. Wanneer het expansieventiel (D) wordt geopend, stroomt de vloeistof automatisch naar de verdamper (A). Een deel van de vloeistof
verdampt al voor het in de verdamper terechtkomt en
levert dus geen bijdrage aan de koeling. Het overgrote
deel van het vloeibare koelmiddel verdampt echter in de
koelcel en de cyclus is rond.

Figuur 3

Welke koelmiddelen
zijn mogelijk ?
De temperaturen waarbij de verdamping en condensatie plaatsvinden zijn niet enkel afhankelijk van de
druk in het koelsysteem, maar ook van de eigenschappen van het gebruikte koelmiddel. Een gevolg is dat
het ene koelmiddel energie-efficiënter werkt dan het
andere.
Er bestaan een groot aantal verschillende koelmiddelen met elk zijn eigen karakteristieken. Hierdoor is niet
elk koelmiddel geschikt voor elk koelsysteem. Bovendien heeft elk koelmiddel een impact op het milieu
wanneer het, ten gevolge van bijvoorbeeld een lek of
bij werken aan het koelsysteem, ontsnapt uit een koelinstallatie. Op dat moment draagt een koelmiddel bij
aan de opwarming van de aarde en/of aan de afbraak
van de ozonlaag. Daarom hebben reeds een aantal
koelmiddelen een negatieve beoordeling gekregen.
Het meest bekende voorbeeld is R22 dat tengevolge
van zijn capaciteit om de ozonlaag aan te tasten vanaf
2015 verboden zal worden.

- ODP (ozone depletion potential) is de mate
waarin een gas bijdraagt aan de aantasting van
de ozonlaag
- GWP (global warming potential) is de mate
waarin een gas meer of minder bijdraagt aan de
opwarming van de aarde ten opzichte van CO2
- Elke koelgas (Eng. Refrigerant) wordt aangeduid
met een “R-nummer”, alle organische koelgassen,
zoals ammoniak en water worden in de figuur
aangeduid met de letter “O”

Uit figuur 3 kan de invloed van enkele koelmiddelen
op het milieu afgeleid worden. In de toekomst zullen we moeten werken met koelmiddelen met een zo
laag mogelijke impact op het milieu. Op dat vlak scoren natuurlijke koelmiddelen zoals ammoniak (NH3) of
koolstofdioxide (CO2) het best. Hun technische eigenschappen maken deze koelmiddelen echter vaak niet
geschikt voor installaties met een beperkte koelcapaciteit zoals de koelcellen op witloofbedrijven.

Met welke technieken kan ik energie besparen ?
Er bestaan verschillende technieken om het energieverbruik van een koelinstallatie te beperken. Het principe van deze technieken is bijna steeds gebaseerd
op het verkleinen van het verschil tussen condensatie- en verdampingsdruk.
Dit gaat echter meestal gepaard met aanzienlijke investeringskosten. Enkele
van deze technieken komen hierna aan bod.
Meer eenvoudige aanpassingen aan de koelinstallatie of aangepaste werkwijzen worden verder in de brochure besproken.

(Elektronisch) expansieventiel

Heetgasontdooiing

In de koelkringloop zorgt het expansieventiel ervoor
dat het koelmiddel, dat onder hoge druk vanaf de
condensor komt, in druk verlaagd wordt en naar de
verdamper stroomt. In de verdamper neemt het koelmiddel warmte uit de koelcel op. Op basis van de temperatuur op het einde van de verdamper regelt het
expansieventiel de hoeveelheid koelmiddel die doorgelaten moet worden.
Er zijn twee types expansieventielen : thermostatische
(TEV) en elektronische (EEV).

Ontdooiing is noodzakelijk om de verdampers ijsvrij
te houden en zo een goede luchtdoorstroming te garanderen. Er zijn twee verschillende technieken van
ontdooiing. Een heetgas- of persgasontdooiing van de
verdampers vraagt daarbij minder energieverbruik dan
een elektrische ontdooiing. Bij een heetgasontdooiing
wordt de warmte die normaal wordt afgevoerd via de
condensors, gebruikt voor de ontdooiing van de verdampers. Ontdooien van de koelelementen gebeurt
dus door warmte die reeds in de koelinstallatie aanwezig is. Door gebruik te maken van heet gas uit de
compressor om de verdamper te ontdooien kan 3-5%
energie bespaard worden. Naast de energiebesparing
zorgt heetgasontdooiing ook voor een kortere dooitijd.
Omdat de verdamper van binnen uit ontdooid wordt,
warmt de koelcel zelf niet mee op, waardoor de producttemperatuur stabiel blijft. Deze techniek kan enkel
toegepast worden op koelcentrales, waarbij minstens
twee verdampers apart worden gestuurd. Het hete gas
van de ene verdamper is nodig om de andere verdamper te laten ontdooien. Voor een betere sturing van dit
proces zijn echter drie verdampers aangewezen.

• Een TEV is een mechanisch gestuurd ventiel en is
gedimensioneerd om een zeker debiet koelmiddel
door te laten bij een constant drukverschil (∆P). Dit
constant drukverschil wordt gerealiseerd door een
vaste condensatietemperatuur aan te houden. Een
TEV werkt gewoonlijk bij een minimum condensatietemperatuur van 35°C voor het koelmiddel R22. In de
winter is echter een lagere condensatietemperatuur
(b.v. 15 °C) al voldoende om warmte te kunnen afgeven aan de omgeving. Bij een TEV moet het gas in de
winter dus meer samengedrukt en verwarmd worden
om het expansieventiel te openen . Een TEV is gedimensioneerd om bij zomerse temperaturen optimaal
te werken maar in de winter is het rendement lager,
door de hoge condensatietemperatuur.
• Bij een EEV wordt de grootte van de doorlaatopening
elektronisch geregeld. Een EEV zorgt ervoor dat de
verdamper ten volle benut wordt waardoor de installatie in een kortere koeltijd (minder draaiuren van
compressor) het nodige koelvermogen kan afgeven.
Hierdoor kan ook de oververhitting in de verdamper
steeds zo laag mogelijk gehouden worden. In tegenstelling tot het TEV, garandeert het EEV een constant
debiet van het koelmedium bij variabele drukverschillen. In de winter kan met andere woorden met
lagere condensatietemperaturen (kleiner ∆P) gewerkt
worden waardoor het rendement van de gehele koelinstallatie hoger ligt. Eén °C verlaging van de condensatietemperatuur levert 2% energiebesparing op. In
de winter is hierdoor een energiebesparing van 20%
mogelijk. Een EEV is dus vooral interessant bij koelinstallaties die in de winter het meest draaien.

Frequentieregeling compressor

Auto-adaptieve regeling

De compressor kan met een capaciteits- of frequentieregeling uitgerust worden. Deze regelingen zorgen
voor een betere afstemming van het geleverde koelvermogen van de compressor op de koelvraag.

Een auto-adaptieve regeling kan zelf aanpassingen
uitvoeren aan de instellingen van een koelinstallatie.
Deze ‘intelligente’ regeling kan bijvoorbeeld zelf bepalen of een ontdooiactie in de verdamper nodig is of
kan een koelactie naar voor of naar achter schuiven.
Deze mogelijkheden leiden in normale omstandigheden tot een daling van het energieverbruik. Nadelig is
dat wanneer een proces niet verloopt zoals gewenst,
het moeilijker wordt om de sturing aan te passen zonder ondersteuning van een koeltechnieker.

• Een capaciteitsregeling is nuttig wanneer in een koelcentrale 4 gelijke verdampers aangesloten zijn op 2
compressoren. Dan is het interessant dat elke compressor ook op halve kracht kan werken. Zo kan in
stappen van 0, 25, 50, 75 en 100% van het maximaal
vermogen gewerkt worden naargelang er 0, 1, 2, 3 of
4 verdampers koeling vragen.
• Een frequentieregeling is interessant bij een groter
aantal verbruikers. Dit is het geval bij één centrale,
die verschillende trekcellen, putten en/of koelcellen
moet bedienen. Dan zijn er meer mogelijke tussenstappen tussen ‘geen verbruik’ en ‘vol vermogen’ en
is het interessant als de compressor ook al die tussenstappen kan geven door middel van frequentieregeling. Opgelet : frequentieregeling op zich vraagt ook
een zekere hoeveelheid energie (3%) en is dus pas
interessant als dit gecompenseerd kan worden door
een lager verbruik van de compressor zelf. Wanneer
er slechts een beperkt aantal stappen nodig zijn is
het dus interessanter om enkel die stappen te voorzien met capaciteitsregeling.
Frequentieregeling condensors
Ook de draaisnelheid van condensatieventilatoren kan
geregeld worden met een frequentiesturing. Bij klassieke condensors zal de eerste ventilator steeds als eerste ingeschakeld worden. Daardoor zal deze ventilator
steeds meer draaiuren hebben dan de volgende ventilatoren. Een frequentieregeling zorgt ervoor dat alle
ventilatoren gelijktijdig draaien. De capaciteit van de
condensor wordt aangepast door de aanpassing van
de draaisnelheid van de ventilatoren.
De regeling voor de aanpassing van de draaisnelheid
is eenvoudiger en goedkoper bij gelijkstroommotoren dan de frequentieregeling bij de klassieke wisselstroommotoren . Bij nieuwbouw is het dan ook zinvol
om het gebruik van gelijkstroommotoren in de condensors te overwegen.

Ontdooiregeling verdampers
Naast het type ontdooiing heeft ook de lengte van
de ontdooitijd een invloed op het energieverbruik. De
ontdooitijd dient zo kort mogelijk gehouden te worden om de toegevoerde warmte in de koelcel tot een
minimum te beperken. Om dit te bereiken dient er
steeds een ‘einde-dooiregeling’ aanwezig te zijn. Deze
regeling zorgt ervoor dat de ontdooicyclus stopt van
zodra al het ijs in de verdamper verdwenen is en aldus
duurt de ontdooiactie niet de volledige ingestelde tijd.
De ijsvorming op verdampers is ondermeer afhankelijk
van het aantal koelacties. De beste frequentie van ontdooiing wordt dus bereikt door de tijdspanne tussen
de ontdooiingen af te stemmen op het aantal koelacties. Dit kan door deze tijdsspanne af te stellen op het
aantal draaiuren van de compressor bij een eenvoudige koelinstallatie of op de tijd van opening van het
expansieventiel van de betreffende verdamper bij een
koelcentrale.

Samengevat•
Bij een koelinstallatie zijn er verschillende technische aanpassingen mogelijk die tot een lager energieverbruik leiden.
Elke aanpassing heeft echter effect op de volledige werking van
de koelinstallatie. Deze invloed kan positief zijn, maar kan ook negatief zijn voor andere onderdelen.
Het is belangrijk om steeds voldoende professioneel advies in te
winnen alvorens aanpassingen aan te brengen.

Duurzame omgang met energie en water op een witloofbedrijf
Condensors
• Vrijstaand zodat een goede luchtcirculatie zorgt
voor een optimale warmte-afvoer
• Best niet in een afgesloten ruimte
• Regelmatig reinigen garandeert een optimale
werking

Locale productie
van groene elektriciteit
• Fotovoltaïsch met zonnepanelen
• Windenergie
• Biogas door vergisting wortels

Warmterecuperatie
Warmte van de koelinstallatie kan
gerecupereerd worden voor een
verwarmingssysteem op lage
temperatuur.

Compressoren
• Zorg voor een correcte dimensionering
• Een capaciteits- of een frequentieregeling
kan de werking optimaliseren

De recuperatie van proceswater na zuivering
zorgt voor :
• een lager waterverbruik
• recuperatie van mineralen
• een minimale spuistroom

Aanzuiging van buitenlucht
tijdens de forcerie
Het energieverbruik daalt door een natuurlijke koeling
met (koude) buitenlucht

Verdampers
• Optimale werking bij een correcte
locatie in de koelcel
• lager energieverbruik door heetgasontdooiing

Optimale vulling
van de koelcellen
Eén volle koelcel vraagt minder
energie dan twee halfgevulde koelcellen

Een energiezuinige
witloof-kuisruimte
• heeft een goede verlichting
met zoveel mogelijk gebruik
van natuurlijk daglicht
• heeft goed geïsoleerde ramen
en muren
• wordt verwarmd met een hoog
rendements verwarmingsketel
of maakt gebruik van warmterecuperatie

Expansieventiel
Een elektronisch expansieventiel functioneert
reeds bij lagere condensatietemperaturen.
Hierdoor vermindert het energieverbruik

Hoe kan ik dagdagelijks op een eenvoudige,
goedkope manier energie besparen ?
‘Weinig tijd en lage kost’-maatregelen

‘Beperkte kost’-maatregelen

• Houd condensoren proper. Een met stof en bladeren
vervuilde condensor kan veel minder efficiënt zijn
warmte afgeven. Afhankelijk van de vervuiling kan
je hiermee 10 tot 30% energie besparen. Het is dus
belangrijk dat de ribben van de luchtgekoelde condensors regelmatig worden schoongemaakt, in het
bijzonder op het einde van de lente (vervuiling door
zaden, stuifmeel, enz. ). De condensor kan worden
gereinigd met behulp van een luchtcompressor of
met water onder lage druk.

• Laat de verlichting enkel aanschakelen bij het openen
van een koelcel (bijvoorbeeld een aanwezigheidssensor of een schakelaar op het openen van de poort).
Dit levert niet alleen een directe energiebesparing op
maar zorgt er eveneens voor dat de verlichting geen
onnodige warmte produceert in de koelcel.

• Programmeer of plan (periodieke) acties die gepaard
gaan met extra koelacties best ‘s avonds of ‘s nachts.
Hierdoor zullen de extra koelacties grotendeels ‘s
nachts worden uitgevoerd. Voorbeelden van deze
(periodieke) acties zijn : bevochtiging, extra ventilatie,
opstarten van een koelcel of forceercel, enz. Dit biedt
twee voordelen:
- een lagere kost door het lagere nachttarief voor het
verbruik van elektriciteit.
- minder elektriciteitsverbruik door het hogere
rendement van een koelinstallatie bij een lagere
buitentemperatuur.
Dit wil zeggen dat er ‘s nachts minder energie nodig is om de extra aangebrachte warmte in de koelcellen af te voeren.
• Schakel een koelcel die leeg is onmiddellijk uit.
• Vermijd overdreven ijsvorming bovenop de palloxen,
wanneer er bevochtigd wordt tijdens de bewaring van witloofwortels. Een ‘berg’ ijs voor de
verdampers heeft een enorme invloed op
de luchtcirculatie in een koelcel. Door
deze opstapeling van ijs zal er duidelijk
meer energie nodig zijn om de gewenste temperatuur te bereiken.

• Zorg ervoor dat er geen koelacties zijn en dat er niet
geventileerd wordt wanneer de poort van een koelcel
geopend is. Hierdoor wordt het volume koude lucht
dat de koelcel verlaat beperkt. Dit kan samen met het
aanschakelen van de verlichting geregeld worden.
Efficiënte werking condensor
• Zorg ervoor dat de condensor steeds verse buitenlucht kan aanzuigen. Tracht recirculatie van de lucht
over de condensor te vermijden, zodat de condensor
steeds zijn warmte optimaal kan afgeven. Wanneer
de condensor op zwarte roofing staat, is het tevens
aan te raden deze met wit grind te bestrooien om
de temperatuur te drukken. Door een performante
warmteafgifte van de condensor, kan de condensatietemperatuur verlaagd worden. Eén °C verlaging
van de condensatietemperatuur levert 2% energiebesparing op.
• Het plaatsen van een condensor in de loods, b.v. op de
koelcellen onder het dak van de loods, om lawaaihinder
voor de buurt te vermijden, is op energetisch vlak geen
goede oplossing. Wanneer er geen andere mogelijkheid
is, zorg je best voor een goede afvoer van de warmte
en een goede aanvoer van frisse buitenlucht.
• Eventueel kan er een bijkomende condensor in
de loods geplaatst worden die enkel in koudere
periodes in werking treedt. De warmte die deze
condensor afgeeft zal (een gedeelte van) de loods
opwarmen.

Bestaan er referentieverbruiken ?
Door registratie van het energieverbruik op verschillende witloofbedrijven, zijn er referentiegegevens beschikbaar. Op basis van deze gegevens
zijn er kencijfers berekend van enerzijds het globale energieverbruik op een witloofbedrijf en van
anderzijds de energieverdeling over de verschillende activiteiten op een witloofbedrijf.
Een gemiddeld witloofbedrijf verbruikt iets minder
dan 10.000 kWh elektrische energie voor de verwerking van één ha witloof. Deze verwerking omhelst
wortelbewaring, forcerie en oogst van het witloof.

Voor witloofbedrijven waar alle wortels op het
bedrijf worden bewaard en waar er een jaarrond
productie van witloof is, kan er een vrij nauwkeurige schatting gemaakt worden van de verdeling
van het elektriciteitsverbruik over de activiteiten.
Op deze bedrijven gaat de helft van het jaarlijkse
elektriciteitsverbruik naar de werking van de koelcellen voor de bewaring van de wortels. 40 % van
het verbruik is nodig voor de forcerie en 10 % gaat
naar de andere activiteiten, zoals oogsten en inzetten, en het verbruik in het woonhuis.

En wat in de forcerie ?
De forceerruimtes moeten voldoende geïsoleerd zijn. In de praktijk is het duidelijk dat
het afsluiten van de afzonderlijke forceercellen met geïsoleerde deuren een duidelijk
positief effect heeft op het witloof het dichtst bij de uitgang. Het energieverbruik zal
eveneens dalen door de cellen goed af sluiten.
Het aanzuigen van buitenlucht wordt gebruikt om energie-efficiënt te koelen of te verwarmen. Metingen hebben aangetoond dat de toepassing van deze techniek tot een
duidelijke energiebesparing leidt.
Bij aanvang van een nieuw seizoen in de forcerie is het tijdens de forcerie meestal noodzakelijk om zowel het water als de lucht in de trekcellen te verwarmen. Verschillende forceerinstallaties blijken in die periode voortdurend te pendelen tussen koelen en verwarmen.
Dit leidt uiteraard tot nutteloos en vermijdbaar energieverbruik. Wanneer je vaststelt dat
deze situatie zich voordoet bij uw forceerinstallatie kan je best tijdelijk de koeling voor de
forcerie stopzetten. Je kan eveneens samen met je koeltechnieker eens bekijken of het
pendelen tussen koelen en verwarmen regeltechnisch vermeden kan worden.

Kan ik warmte recuperen ?
De warmte die de condensor vrijgeeft kan nuttig gebruikt worden. Wanneer het gebouw over een lagetemperatuur verwarmingssysteem (vb vloerverwarming) beschikt,
kan de warmte vaak rechtstreeks gebruikt worden om de verwarming te voorzien. Indien dit niet zo is, kan de warmte gebruikt worden om bv. sanitair warm water voor
te verwarmen, of kan m.b.v. een warmtepomp de warmte naar een geschikte hogere
temperatuur gebracht worden.

Kan ik besparen
op verlichting ?
Verlichting in werkruimtes
• In werkruimtes (intafelen en oogsten) zijn TLlampen (buislampen) het meest geschikt. Zowel
arbeidstechnisch als op energetisch vlak bieden
spaarlampen geen meerwaarde ten opzichte van
TL-lampen.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van het daglicht.
Plaats zo weinig mogelijk materiaal voor de ramen.
• Zorg er wel voor dat je voldoet aan de minimale
verlichtingsnorm.
• Zorg voor een goed beheer : lampen af en toe
schoonmaken kan voor heel wat extra licht zorgen
Hoe kan ik besparen ?

Noot : Het elektriciteitverbruik wordt beïnvloed
door verschillende factoren. Hierdoor zijn deze referentieverbruiken niet toepasbaar op elk bedrijf.
Factoren met een aanzienlijke invloed op het verbruik zijn:
• aandeel van de wortels die op het bedrijf zelf in
koelcellen bewaard worden
• het aantal maanden witloofproductie per jaar
• de toepassing van energiebesparende technieken

• Door het aanbrengen van aanwezigheidsdetectie in ruimtes waar niet continu verlichting noodzakelijk is. Hierdoor gaat het licht enkel aan als dit
nodig is. In koelcellen leidt dit tot een dubbele
besparing : verlichting die niet blijft branden,
geeft ook geen warmte meer af.
• Zorg ervoor dat de buitenverlichting met een
bewegingssensor is uitgerust, opnieuw wordt
hierdoor het aantal overbodige lichturen verminderd.
• Installeer een centrale lichtschakelaar, hierdoor
blijven er geen lampen branden.
• Vervang elektromagnetische ballast-armaturen
door elektronische ballast-armaturen.

Waar kan ik rekening mee houden bij nieuwbouw ?
Bij nieuwbouw zijn er enkele bijkomende mogelijkheden om het energieverbruik te beperken.
• Een voldoende grote dimensionering van zowel verdampers en condensoren biedt de mogelijkheid om
de delta T zo klein mogelijk te houden. Hierdoor zal
een koelinstallatie energiezuiniger zijn. Bovendien
zullen wortels die niet in zakken bewaard worden
minder snel uitdrogen bij een kleinere delta T.
• Een hogere isolatiewaarde van de wanden van de
koel- of forceercellen zorgt voor een kleinere invloed
van de omgeving op de temperatuur in de koelcel. Bij
de plaatsing van een nieuwe koelcel kan best een kosten-baten analyse gemaakt van het isolatiemateriaal.

• Door een bijkomende condensor in een te verwarmen ruimte te plaatsen kan in koude periodes de
warmte die de koelinstallatie afgeeft nuttig gebruikt
worden. Deze warmte kan eveneens nuttig gebruikt
worden door het opwarmen van water in een warmtewisselaar. Dit warme water kan het meest efficiënt
gebruikt worden voor verwarmingssystemen op lage
temperatuur, b.v. vloerverwarming. Bij nieuwbouw
kan hiermee rekening gehouden worden.

Wens je een grondige analyse van het
energieverbruik op uw witloofbedrijf ?
Laat een energieaudit uitvoeren. Een audit bestaat uit een inventarisatie op het
bedrijf aangevuld met metingen van het energieverbruik en de vergelijking met
referentiegegevens. Het resultaat is een samenvatting van mogelijke energiebesparende maatregelen specifiek voor het bedrijf.
Om een audit uit te voeren worden drie fases doorlopen :
• Verzameling van informatie
• Verwerking van de verzamelde gegevens
• Opstellen van auditrapport met aanbevelingen
Verzameling van informatie
Voor het uitvoeren van een audit is het belangrijk dat
er gedetailleerde en nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn. Als basis voor de audit vragen we daarom
aan de witloofproducent een uitgebreide vragenlijst in
te vullen. In deze vragenlijst wordt voornamelijk een
inventarisatie gemaakt van de technische kenmerken
van de toestellen die energie verbruiken. Daarnaast
brengen we de werkwijze op het bedrijf in kaart. Voorbeelden hiervan zijn de spreiding van de productieperiode over een jaar, bewaring van de witloofwortels
op het bedrijf of elders, de kwaliteitsklasse waarnaar
gestreefd wordt. Tot slot informeren we ook naar de
warmtebehoefte op het bedrijf. Dit is afhankelijk van
de locatie van het woonhuis, eventuele woongelegenheden voor seizoensarbeiders of andere activiteiten.
Met deze informatie gaan we na of restwarmte nuttig
kan aangewend worden op het bedrijf.
Naast de informatie uit de vragenlijst verzamelen we
ook de gegevens over het energieverbruik op het
bedrijf. Hierbij bekijken we zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik voor verwarming. De
meest gedetailleerde informatie halen we uit de registratie van het elektriciteitsverbruik van één of meerdere elektrische kringen. Om deze gegevens te bekomen
is het noodzakelijk een verbruiksmeter in te bouwen.

De belangrijkste informatiebron blijft echter een bedrijfsbezoek. Tijdens een rondgang samen met de
bedrijfsleider krijgen we een goed idee van de manier
van werken, de gewenste resultaten en de ervaringen
van de bedrijfsleider.
Verwerking gegevens
De verzamelde gegevens worden bij elkaar gebracht
in een databank. Dit laat ons toe om enerzijds het
energieverbruik te vergelijken met andere bedrijven.
Anderzijds kunnen aan de hand van deze gegevens
eventuele knelpunten gevonden worden.
Uit de ervaring die we ondertussen hebben opgedaan
met de registratie van het elektriciteitsverbruik op enkelvoudige kringen hebben we geleerd dat onzichtbare (soms energieverslindende) gebreken
te voorschijn kunnen komen. Een
voorbeeld hiervan is het niet
tijdig beëindigen van de
elektrische ontdooiing
wanneer de ingestelde temperatuur in de
verdamper bereikt is
ten gevolge van een
defecte schakelaar.

Eindrapport
In het eindrapport komt een gedetailleerd profiel van het energieverbruik van het betreffende bedrijf. Dit profiel wordt gesitueerd ten opzichte van andere bedrijven in de
sector. Verder zal er een oplijsting van mogelijke energiebesparende maatregelen terug
te vinden zijn. Dit advies wordt heel concreet toegepast op de specifieke bedrijfssituatie. Tot slot wordt bekeken of er (bijkomende) mogelijkheden zijn voor de installatie
van hernieuwbare energiebronnen.
Bij een energie-audit is de gewenste kwaliteit en opbrengst van het eindproduct steeds
het uitgangspunt. Er zal dus maar bekeken worden op welke wijze efficiënter
kan omgegaan worden met energie op voorwaarde dat het gewenste eindproduct behouden kan blijven.
Indien je een energieaudit op uw bedrijf wenst te laten uitvoeren,
neem dan contact op met de Nationale Proeftuin voor Witloof
(tel 016/290 174) of met Inagro (tel 051/273 200).
Wij komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken.
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Wens je het energieverbruik op je bedrijf te analyseren of wens je een offerte voor een (ver)
nieuw(d)e koelinstallatie te bespreken ? Neem contact op met Nationale Proeftuin voor Witloof
of Inagro-witloof :
Nationale Proeftuin voor Witloof vzw
Blauwe Stap 25, 3020 Herent
witloof@vlaamsbrabant.be
www.proeftuinherent.be
016/290 174

Inagro vzw
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke Beitem
info@enerpedia.be
www.inagro.be
051/273 200
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