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klimaatvriendelijke 
bedrijfsvoering

economisch 
verantwoorde 
bedrijfsvoering

kosten besparen  (niet op voeder)
energie-efficiënt werken
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 Streven naar optimaal bedrijfsrendement

 Kostenbesparing mogelijk op ventilatiekost - deze is gemiddeld:

24 kWu/dierplaats/j* = 5.04 €/dierplaats 

±85 kWu/zeugplaats/j* = 17.85 €/dierplaats

Kost: tot 50-75% van totaal elektrisch verbruik(vleesvarkens)  

Elektriciteit besparen = (fossiele) brandstof sparen = Milieuwinst

 Energiezuinig ventileren nog te weinig toegepast in praktijk

 CODE VAN GOEDE PRAKTIJK VOOR ENERGIEZUINIG VENTILEREN

* Bron: kengetal energiescans  Innovatiesteunpunt, Boerenbond

* V.a. 50000 kWh regionaal variërend ts. 19-24 ct/kWh; hier wordt 21ct genomen (2016)



WAAROM VENTILEREN

WAT KOST HET

WAAROM KOST HET?



• Aanvoer verse lucht, afvoer van warmte + CO2 + vocht + stalgassen

• Gecontroleerde manier: 

~groeicurve dieren

~verschil binnen- en buitentemperatuur

~zonder tocht

= goed voor diercomfort, welzijn, productiviteit 

• Volgens ventilatienormen (Klimaatplatform pluimveehouderij, WUR)

WAAROM VENTILEREN?
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WAT KOST HET?

1Bron: eigen kengetal (EnerVent)
2Bron: energiescan Innovatiesteunpunt, Boerenbond

Elektriciteitsprijs gerekend aan 0.19-0,24 €/kWu  (regio-afhankelijk, 2016)

• Ventilatie varkenshouderij: 

• ±24 kWu/dierplaats vleesvarkens1 = 4.56 - 5.76 €/dierplaats

• ±85 kWu/dierplaats zeugen2 = 16.15 – 20.40 €/dierplaats

• Tot 50-75% van totaal elektrisch verbruik(vleesvarkens) 

Besparen kan door

- veranderingen in het gebruik van ventilator & klimaatcomputer (instel.)

- kleine aanpassingen aan bestaande systemen (voelers)

- investeringen in nieuwe ventilatoren/ventilatorsturing



• Kost =f (verbruik) =  f   rendement v/d ventilator

toerental of te ventileren luchthoeveelheid*

correcte inregeling v/d ventilator

drukverlies of drukval over systeem

• Systeem = van luchtinlaat tot uiteindelijke luchtuitlaat (ev. na wasser)

• Drukval = verschil in statische luchtdruk buiten en binnen

= verschil van vóór luchtinlaat tot net vóór ventilator

Hoge drukval = veel weerstand = hoog energiegebruik

*hoeveelheid geventileerde lucht bepaalt het gezonde binnenklimaat 

Verlaag nooit ondoordacht het te ventileren debiet !
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WAAROM KOST HET?
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Drukval (weerstand)  belasting van een tractor

Pt = P1 + P2* + P3

P1

P2*

Pt

P3

inlaat

regelunit

ventilator

waspakket

Te overwinnen 
tegendruk = Pt

Hoe hoger 
Pt, hoe 
meer 
verbruik!
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...Waarom kost het...?

lange luchtkanalen

luchtkanalen met ruwe wanden

nauwe openingen

verandering van stromingsrichting

plotse veranderingen in 

doorstroomoppervlakte 

kleppen of schuifopeningen

hogere snelheden

verhoging stromingsweerstand verlaging stromingsweerstand

in/uitstroomringen

propere/stofvrije inlaatopeningen

geen bochten aan in/uitlaat

geen vernauwde luchtkanalen

debiet: fijne regeling ipv smoren 
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Drukval / tegendruk  zo laag mogelijk houden!

weerstand: verhoging verlaging 

instroomring

rechte uitlaat
niet-rechtlijnige uitlaat, kleppen, smoorkleppen, 
afdekkingen, (geperforeerde) plafondventilatie   



OVERZICHT VAN 

VENTILATIESYSTEMEN EN 

TECHNIEKEN
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Hoe hoger de tegendruk (Pa), hoe groter het verbruik

Tabel: indicatieve waarden, verschilt van stal tot stal

• ventilatiesystemen verschillen sterk in drukopbouw in de stal

• directe luchtinlaat (ev. afgeschermd) of indirecte luchtinlaat

Bijvoorbeeld:

• kanaalventilatie = conditionering lucht  frisser ‘s zomers,  ventilatie

• luchtwasser of biobed = extra weerstand = meerverbruik

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
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...Ventilator: onderdelen, -karakteristiek, -efficiëntie

(1.) in- en/of uitstroomring, (2.) rooster tegen grof stof, (3.) meetwaaier , (4.) 

smoorunit , (5.) ventilator, (6.) regenkap. 

ligt werkingspunt van je ventilator in het energetisch 

gunstige deel van de ventilatorkarakteristiek?

rendement van ventilator

te hoog

toerental

te laag

toerental
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Hoe efficiënter de ventilator, hoe lager het verbruik

Zo laag mogelijk!
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Ventilatorsturing: preciezer gestuurd, zuiniger!

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
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... Ventilatorsturing: instelwaarden

Ventilatiedebiet + Vraagtemperatuur: Klimaatplatform varkenshouderij, WUR

Bandbreedte: 5-6°C (winter: tot 9°C)

Dode zone: 2°C

Klimaatregeling = 

temperatuurregeling
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... Ventilatorsturing: klimaatcomputers
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... Ventilatorsturing: instelwaarden

inregeling door installateur!
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• controleer de instelwaarden op je stalcomputers: 

• Bandbreedte (5-6°C)

• Minimum- en maximumventilatie (ifv dierenaantal)

‼ per niet-aanwezig vleesvarken (110kg) kost dit 4.13€

‼ per niet-aanwezige gespeende big kost dit 0.62€

• Vraagtemperatuur → ‘s zomers +1°C

• controleer de staltemperatuur  = waarde v/d klimaatcomputer ?

‼ als de staltemperatuur hoger blijkt, ventileer je te weinig

‼ als de staltemperatuur lager blijkt, ventileer je te veel (€) ...

• controleer of de temperatuurvoeler correct werkt 

(hang er een thermometer naast)

Controleer de klimaatcomputer, stel juist in!

Gerekend aan 21ct/kWh, 2016



CIJFERVOORBEELDEN
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• Werkwijze

 meetcampagnes korte termijn (KT) & lange termijn (LT)

 scenario’s (KT) versus jaarverbruik en verdeling in tijd (LT)

• Meetprocedure

VLT

SGS

Motorstroom
KWh

SGS

Opgenomen stroom

Ventilatoren 

€

Frequentieregelaar

Secundaire zijdePrimaire zijde

Energieverbruik zichtbaar gemaakt: praktijkmetingen



Korte termijn (KT)

• Invloed ventilatorsturing op verbruik – proefopstelling

• Effect van smoorkleppen op verbruik bij verschillende 

ventilatorsturing - proefopstelling

• Effect van reinigen van luchtwassers op verbruik – praktijk

Lange termijn (LT)

• Jaarmeting effectief vermogen op biggenbedrijf, 

frequentiesturing, centrale afzuiging en biologische luchtwasser

• Jaarmeting effectief vermogen op vleesvarkensbedrijf, 

gelijkstroom

Praktijkmetingen
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KT: Invloed ventilatorsturing en instelwaarden op verbruik - proefopstelling

effect van ventilatorsturing op het verbruik 
gelijkstroom ↔ triacsturing ↔ frequentieregeling
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...Invloed van ventilatorsturing en instelwaarden op verbruik

Kies voor energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Als je zelden maximaal 

ventileert, is een frequentiegestuurde ventilator een goede tweede keuze. 

Heb je triacgestuurde ventilatoren, plaats dan frequentiesturing.

min maxmin max



26

KT: Invloed van smoorunits en ventilatorsturing op verbruik

effect van smoorunits op het verbruik 

bij gelijkstroom, triac- en frequentieregeling
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...Invloed van smoorunits en ventilatorsturing op verbruik

Gebruik smoorkleppen enkel indien het geventileerde debiet bij 

minimumventilatie nog te hoog is.
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Regelmatig het waspakket reinigen, verlaagt de 
luchtweerstand en het verbruik sterk!

KT: Effect van reinigen van luchtwassers op verbruik 

Licht verschoven debieten owv andere meetdag en buitentemperatuur

 verbruik
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LT: praktijkmetingen jaarcampagne

2 varkensbedrijven:

1. biggen, West-Vlaanderen

2. vleesvarkens, Limburg

 verloop van opgenomen vermogen Peff ifv tijd

 verdeling van  toegepaste regel (%min en %max vermogen/jaar)

(i.f.v. geïnstalleerd vermogen, geen debietmetingen!)  

 data koppelen aan energiescan

 Peff t.o.v. berekend verbruik volgens de scan 

 effectief kW/dierplaats/j  ~  €/dier
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1. Jaarverbruik ventilatie – Biggen in West-Vlaanderen
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1. Jaarverbruik ventilatie – Biggen in West-Vlaanderen
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• biggen 7-20 kg (#1800)

• centrale afzuiging

• plafondventilatie (ventielen)

• frequentiegestuurde hogedrukventilatoren 90 cm

• biologische luchtwasser, tegendruk: ± 100 Pa

• geïnstalleerd vermogen (bij 100 Pa) = 3420 W

• maximaal haalbaar ventilatiedebiet bij 100 Pa = 51648 m³/u

• # uren gemeten: 8903   (#u in werking: 8902.75)

• meetperiode: 19/08/2010 – 29/09/2011

60%
8%

8%

24%

Energiebalans vóór frequentiesturing

ventilatie biggenlampen
verlichting overig verbruik

1. Jaarverbruik ventilatie – Biggen in West-Vlaanderen
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1. Jaarverbruik ventilatie – Biggen in West-Vlaanderen
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Verbruik vóór vervanging ventilatoren 90.246 kWu 8.082 €*

Verbruik na besparing 70.227 kWu 4.878 €*

Besparing 20.019 kWu 3.181 €*

55%

7%

10%

28%

Energiebalans na besparing

ventilatie biggenlampen
verlichting overig verbruik

3388 kWu geregistreerd / 8904 u = 3334kWu/j

kengetal: 3334/1800 = 1.85 kWu/bigplaats/j

EnerVent

Energiescan Innovatiesteunpunt, totaal bedrijf, 2008

1. Jaarverbruik ventilatie – Biggen in West-Vlaanderen

* periode 2010-2011

0.35-0.44 €/bigplaats/j   (2016)
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2. Jaarverbruik ventilatie – Vleesvarkens in Limburg
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• vleesvarkens (#96)

• gelijkstroomventilator 50cm

• grondkanaalventilatie

• tegendruk: ± 10 Pa

• geïnstalleerd vermogen (bij 10 Pa) = 421 W

• maximaal haalbaar ventilatiedebiet bij 10 Pa = 8080 m³/u

• # uren gemeten: 6182   (#u in werking: 4197)

• meetperiode: 14/01/2011 – 10/10/2011

(periode 01/02-14/03 ongeldig)

2. Jaarverbruik ventilatie – Vleesvarkens in Limburg

73%

6%

5% 16%

Energiebalans oude ventilator

ventilatie biggenlampen

verlichting overig verbruik
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↔ Rode pijl: ontbrekende data + data waarbij de lezing 0 W was bij stalbezetting
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2. Jaarverbruik ventilatie – Vleesvarkens in Limburg
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kWh €/jaar

Verbruik vóór vervanging ventilatoren 55.737 8.082*

verbruik na besparing 33.642 4.878*

Besparing 21.936 3.181*

Energiescan Innovatiesteunpunt, totaal bedrijf, 2008

63%7%

7%

23%

Energiebalans gelijkstroom ventilator

ventilatie biggenlampen

verlichting overig verbruik

108 kWu geregistreerd / 5174u = 183 kWu/j

kengetal: 183/96 = 1.90 kWu/vleesvarkensplaats/j

EnerVent

2. Jaarverbruik ventilatie – Vleesvarkens in Limburg

0.36-0.46 €/varkensplaats/j   (2016)

* periode 2010-2011



ZELF ENERGIE BESPAREN:

HOE BEGIN IK ER AAN?
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• Bereken de te verwachten 

ventilatiekost op je bedrijf: 

→ geen verrassingen 

• Reken uit welke besparing een 

bepaalde aanpassing oplevert

Rekenmodule voor energiebesparing in Code
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Rekenmodule voor energiebesparing

• Bereken de te verwachten ventilatiekost op je bedrijf: 

→ zo kom je niet voor verrassingen te staan

→ zo kan je rendementverlaging opsporen

• Reken uit welke besparing een bepaalde aanpassing oplevert

→ schat potentiële besparing op het eigen bedrijf in

• Wat heb je nodig? Informatie rond:

• Je stalsysteem met toebehoren (~stromingsweerstand = tegendruk)

• Je ventilator met toebehoren

=  bij voorkeur technische fiche met verbruik per debiet i.f.v. tegendruk

◊ Alternatief: diameter en merk, rechtstreeks ventilatorefficiëntie (W/(1000m³/u))

• Het ventilatieregime dat je toepast (80/20 of ander?)

•Het aantal uur dat je ventilator in werking is (bv. 365*24=8760)
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Rekenmodule voor energiebesparing

Formule: Opgenomen vermogen/dierplaats/jaar (kWu/dierplaats/j) =

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

toegepast op minimum en maximumventilatie* i.f.v. stalsysteem en 

diercategorie (m³/u).

Vefficiëntie = specifiek vermogen van je ventilator = ventilatorefficiëntie: 

Zoek of schat in wat het effectief verbruik (opgenomen vermogen) van je ventilator is voor jouw 

stalsysteem (tegendruk) en welke hoeveelheid luchtverplaatsing (max. debiet) hierbij gehaald 

wordt:

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

Peffectief = effectief opgenomen vermogen (W)

effectiefwerkingeefficiënti P
1000

1
tV

1000

Q




*Bron: Klimaatplatform voor de varkenshouderij, WUR

  u/³m1000/W
debietrdgeventilee

1000*vermogenopgenomen
V eefficiënti 
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Rekenmodule voor energiebesparing

Formule: Kostprijs/dierplaats/jaar (€/dierplaats/j) =

PkWu = kostprijs voor 1kWu elektriciteit ~ 0.19-0,24 €

kWuwerkingeefficiënti p
1000

1
tV

1000

Q




*Bron: Klimaatplatform voor de varkenshouderij, WUR

Vefficiëntie bij 30Pa en 
diameter 50cm =
(470*1000)/8120=
57.9  W/(1000m³/u)
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Overzicht energiebesparende maatregelen in Code
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Overige lees- en doetips

• Plaats voldoende energiemeters, thermometers, en eventueel statische

luchtdrukmeters in de stallen: maak een minimum aan opvolging mogelijk.

controleer deze meters regelmatig: op den duur krijg je een goed zicht op

de normale functionering van het energiesysteem en merk je problemen of

afwijkingen tijdig op (bv. plots hoger verbruik).

• Bij ontwerp van een nieuwe stal: denk aan een geïntegreerd

energiemanagement: stem ventilatie en verwarming af op elkaar, isoleer de

ruimten, conditioneer de ventilatielucht, bespreek mogelijkheden van

warmteterugwinning.

• Koop zo goedkoop mogelijk energie aan: vergelijk prijzen, bundel de

energievraag met andere landbouwers.

• Animal Science Group (http://www.livestockresearch.wur.nl) (Wageningen)

publiceert heel wat info (leaflets) om energie te besparen in de praktijk.

• Enerpedia (http://www.enerpedia.be) = de agrarische energie-encyclopedie

http://www.livestockresearch.wur.nl/
http://www.enerpedia.be/
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Conclusies en aanbevelingen

• Het is aanbevolen om met de code in de hand de instellingen van de

stalcomputers te controleren: het effect van bv. een fout ingestelde

ventilatiebehoefte is niet gering. Denk ook aan de temperatuursverhoging in

de warme perioden. De instelling van de stalcomputer is niet statisch en

‘voor eeuwig’!

• Ga na voor jezelf of het niet de moeite loont om bepaalde (kleine)

investeringen te doen. Dit kan het plaatsen van instroomringen zijn, maar

ook het plaatsen van frequentieomvormers als er triac-gestuurd wordt, of

ev. het vervangen van wisselstroomventilatoren door gelijkstromers. Laat je

goed informeren en vraag prijzen en terugverdientijden bij meerdere

constructeurs.

• Alle energiebesparende tips die kosteloos zijn (zie code) zouden in feite

gevolgd moeten worden...

...en dan zijn aanzienlijke besparingen mogelijk voor heel wat varkenskwekers!



Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van 
de Vlaamse overheid in het kader van de uitvoering van 

het Vlaams Klimaatplan 2013-2020 Meer informatie rond 
energiebesparing op het bedrijf:
www.enerpedia.be
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