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Vereijken Kwekerijen BV

•27 ha. cocktail tomaten waarvan

27 ha. Tasty Tom

• 50 % groeilicht

• directie Gerard, Eric en Hans Vereijken

•cccc
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Algemeen

• Nieuwbouw 10 ha in zomer 2009

• Hoe energie (kosten) besparing mogelijk ?

• In toekomst rendement WKK onder druk 
door meer produktie capaciteit elektra

• Minder gas geeft grootste zekerheid

• (Semi) Gesloten Kas niet rendabel.

• Aardwarmte geen zekerheid en langdurig 
traject

• ‘Nieuwe telen’ in opkomst maar 
investeringen te hoog. 

• Tasty Tom heeft hoog gasverbruik +/- 45 
m3/m2



Uitgangspunten:

• alleen energie besparing

• geen gebruik externe CO-2

• energie besparing naar 32,5 m3 

• minimale investering 

• geen grote aanpassingen kas

• geen produktieverhoging

• alleen tradionele teelt (belichte teelt te 
kleine energiebesparing)

• geen regainunits (warmteterugwinning) ivm 
investering en rendement



Technische installatie (1)

• CoVent G-systeem (Cogas Zuid)

• ventilators in gevel verwerkt: normaal 
teeltsysteem, makelijk onderhoud

• 62 ventilators (5 ha) 1,2 kw (netto)

• 1 slang per tralie 8 m

• ontvochtigingscapaciteit 7,5 m3/m2

• extra recirculatie capaciteit 7,5 m3/m2

• aparte verwarmingsgroep per gevel

• aparte luchting in kopgevel voor afvoer 
warmte 



Technische installatie (2)

• energiescherm: 

boven: XLS 17 (besparing 67 %)

onder: SLS 10 ultra plus (besparing 43 %)

• extra slurf voor luchtcirculatie ivm lager 
stroomverbruik en investeringkosten













Klimaat gegevens

Dinsdag 2 februari 2011:

• Donkere dag 142 Joules

• nachttemperatuur van 2 C

• veel schermen







Investering 2009 (euro/m2)

• LBK’s + slang € 8,50

• verwarmingsnet € 1,00

• elektra + sturing € 2,00

• extra scherm € 3,25

• gevelluchting € 0,65

• aanpassing gevel € 1,50

Totaal € 17,00

Kleinere WKK ? ?   -/-

Mei subsidie 40 % € 6,80 -/-

Netto investering € 10,20



Rendement

Kosten/m2/jaar:

•Vaste lasten (10 jaar afschr.) € 1,25

• electra verbruik 4,5 kw/m2 € 0,25

Totaal € 1,50

Besparing

• minder ‘duur’ wintergas 

• gas 10 tot 12 m3/m2

• reductie CO-2

• botrytis bestrijding



Praktijkervaring tot heden (1)

• vanaf februari 2010 ontvochting in gebruik

• begeleiding WUR

• door koud weer voorjaar veel geschermd 
maar vocht geen probleem

• besparing doelen worden bereikt, begroting 
32 m3/m2 
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Praktijkervaring tot heden (1) 

•Temperatuurverdeling zeer goed, 
verschil <  1 ˚C. 

•Welke invloed is bepalend:

- gevelisolatie

- dubbelscherm, lage input warmte

- overdruk ? 

•Meting via Wireless Value, online systeem via 
internet





Praktijkervaring tot heden 2

•Vochtkier overbodig. Klimaatregeling 
eenvoudiger

•CO-2 gehalte loopt in winter niet onnodig op 
omdat er verse lucht binnen wordt gehaald. 
Minder risico rookgassen WKK in koude 
periode

•Botrytisdruk: zeer laag daardoor weinig 
arbeid en bestrijding



Praktijkervaring tot heden (3) 

• elektraverbruik verlagen door minder 
recirculatie met LBK

• altijd overdruk door ventilator op 10 % te 
laten draaien met buitenlucht ipv 100 % 
zonder buitenlucht

• hoger vocht in voornacht, geen 
ontvochtiging van 18.00 tot 22.00

•





Vervolg

• uitbreiding met 5,0 ha bestaande kas 2011

• gevel enkel glas 

•aanpassing installatie:

- lagere capaciteit per m2 van 7,5 m3/2 
naar 4,5 m3/m2

- omloop kanaal recirculatie (minder electra)

- mechanische kleppen ivm luchtramen

• 1 slang per 16,0 m ipv 8,0 m

• vaste folie als 2e scherm tot eind februari

• investeringkosten netto € 6,- (geen MEI    
maar GMO subsidie),
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Rondvraag


