
Demoproject duurzame landbouw (2009-2011):

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt
gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve
veehouderij

Veerle Van linden
ILVO-Technologie & Voeding - Agrotechniek

ADLO studiedag - Duurzaamheidsaspecten Varkenshouderij - 15/04/2014 - Melle



Projectfiche

Inhoud Code van goede praktijk

Achtergrond: waarom dit project?

Aanbevelingen uit het project

2

Inhoud van de presentatie



2009-2011

Output demoproject 

Papieren versie nog in voorraad 
(ILVO, Inagro)

Ook te downloaden via:

www.enerpedia.be
Energie besparen > Varkenshouderij > 
Ventilatie >> Projecten 
www.ilvo.vlaanderen.be
Pers en media > Boeken en brochures 
(dec. 2011)
www.varkensloket.be
Demoprojecten > Afgeronde 
demoprojecten
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Projectfiche

http://www.enerpedia.be/
http://www.ilvo.vlaanderen.be/
http://www.varkensloket.be/


Begrippenlijst

Inleiding

Energieverbruik voor ventilatie zichtbaar maken: 
Praktijkbevindingen en Rekenmodule

Energiebesparende maatregelen: een overzicht. 
Hoe het moet, en hoe het niet moet

Ook dat nog

Conclusies en aanbevelingen

4

Inhoudstafel Code van goede praktijk

De inhoud is nog actueel, al zijn er ongetwijfeld nieuwe 
evoluties in de markt van de energiezuinige ventilatoren.



Kostenstructuur voor gespecialiseerde varkensbedrijven, 2010
Bron: LARA 2012

→ moeilijk op besparen

→ besparing mogelijk

Energie heeft zelfde aandeel in totale kostenstructuur als in 2008

Elektriciteit besparen = (fossiele) brandstof sparen = milieuwinst
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Achtergrond: waarom dit project?



6Bronnen: Enerpedia, *Energiescans Innovatiesteunpunt

Achtergrond: … en waarop besparen?

Mechanische ventilatie  50%
Biggenlampen 17%
Motoren, pompen 14%
Verlichting 9%
Circulatiepompen verwarming 6%
Andere 4%

Mechanische ventilatie  75%
Motoren, pompen 16%
Verlichting 5%
Andere 4%

24 kWu/dierplaats/j* = 4.32 €/dierplaats/j      (aan   0.18 €/kWu in 2014)

Vermeerdering

Afmest



Aanbevelingen uit het project

1. Beperk de stromingsweerstand =tegendruk in je stal

inlaat

regelunit

ventilator

waspakket

Pt = P1 + P2 + P3

P1

P2

Pt

P3

componenten van tegendruk
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↘ Weerstand:
verhoging

↘ Weerstand:
verlaging



Aanbevelingen uit het project

2. Schenk aandacht aan je ventilatiesysteem

↘ Luchtinlaat direct/indirect

klep 10 Pa

deur 10-20 Pa

grondkanaal 20 Pa

combi 30 Pa

buis 30 Pa

plafond 20-40 Pa

centrale afzuiging (-) 60 Pa

“+luchtwasser/biobed 110 Pa
Typische drukopbouw i.f.v. 

ventilatiesysteem

Kanaalventilatie = conditionering lucht 
→ frisser ‘s zomers, ↓ ventilatie



Aanbevelingen uit het project

3. Kies je ventilator slim

↘ Regelbare ventilatie

↘ Capaciteit afgestemd op ventilatiebehoefte en drukopbouw

↘ Zuinig: meest efficiënte i.f.v. ventilatiebehoefte

minimaal verbruik in W/(1000W/m³) 

Type regeling Precisie Zuinig? Opm.

Modulair of Aan/Uit - - -

Triacregeling - - -

Frequentiesturing + + duur, centrale sturing

Toerentalregeling + + goedkoop + eenvoudig

Intelligente ventilator

met stappenmotor
- + uiterst zuinig

Debietmeting met

regelklep
++ + erg duur



Aanbevelingen uit het project

Triacregeling ↔ Frequentiesturing ↔ Gelijkstroomventilator 

↘ Gelijkstroomventilatoren zijn het zuinigste. 

↘ Frequentiegestuurde ventilatoren doen het bijna even goed als je niet 
maximaal ventileert (ruim 80% van de tijd). 

↘ Plaats frequentiesturing bij triacgestuurde ventilatoren.



Aanbevelingen uit het project

4. Stel je klimaatcomputer correct in

↘ Respecteer de ventilatienormen (Klimaatplatform varkenshouderij WUR)

correcte vraagtemperatuur
correcte minimum- en maximumventilatiedebiet

↘ Verhoog de vraagtemperatuur ‘s zomers met 1°C

↘ Stel de bandbreedte in op 5-6°C,   Stel de dode zone in op 2°C



Aanbevelingen uit het project

5. Laat niet alles over aan de installateur…

↘ Pas je klimaatinstellingen aan aan de actuele stalbezetting

↘ Controleer de staltemperatuur  = waarde v/d klimaatcomputer ?

↘ Controleer of de temperatuurvoeler correct werkt 
(hang er een thermometer naast)

↘  Controleer de drukopbouw over het waspakket van de luchtwasser
(tijd om te reinigen?) – bv. met statische luchtdrukmeters

↘  Meet of registreer je elektriciteitsverbruik (toch af en toe)



Aanbevelingen uit het project

6. Onderhoud je installatie

↘ Reinig de ventilator en onderdelen*: 
Zorg voor vlot werkende lagers.
Gebruik een vochtige doek! 
(geen hogedrukreiniger)
*meetwaaiers, afschermkleppen, smoorunits

↘ Reinig het waspakket van de luchtwasser: 
Voorkom stof- en slijkophoping.
Gebruik een hogedrukreiniger.

↘ Reinig (voorzichtig) de sproeikoppen
van de luchtwasser: 
Voorkom verstopping.



Aanbevelingen uit het project

7. Andere tips

↘ Informeer jezelf bij collega-landbouwers

↘ Zoek informatie op internet, ondermeer via Enerpedia:
www.enerpedia.be

↘ Laat een energiescan uitvoeren (o.a. via Innovatiesteunpunt, Inagro)

↘  Bereken zelf je energieverbruik of potentiële besparing met de
rekenmodule uit de code

effectiefwerkingeefficiënti P
1000

1
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<Q> = jaargemiddelde voor geventileerd debiet: ventilatieregime (80/20) 

Vefficiëntie = specifiek vermogen van je ventilator 

twerking = #uur dat de ventilator werkt/dierplaats (24/24 jaar rond = 8760u)

Peffectief = effectief opgenomen vermogen (W)

http://www.enerpedia.be/


Heb je nog vragen ?

Veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be

Uitgebreide presentatie specifiek voor varkenshouderij vind je hier:
http://www.enerpedia.be/nl/energiebesparen/varkenshouderij/ventilatie

> Onder projectwerking (‘Voordracht… ‘.pdf)

Bekijk ook de nieuwe brochure ‘Energieke landbouw: Watt brengt dat op? ‘
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/energieke-landbouw-watt-bengt-dat-op

www.ilvo.vlaanderen.be

mailto:Veerle.vanlinden@ilvo.vlaanderen.be
http://www.enerpedia.be/nl/energiebesparen/varkenshouderij/ventilatie
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/energieke-landbouw-watt-bengt-dat-op

