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Verbeteringsopties BiJo
Inventarisatie naar verbeteringen van het elektriciteitsverbruik en de 

warmtebalans bij een gesloten kas

Marcel Raaphorst



Referaat 
Wageningen UR Glastuinbouw heeft in opdracht van Kas als Energiebron bij BiJo geïnventariseerd waar in de gesloten 
kas kan worden bespaard op het elektriciteitsverbruik en hoe kan worden voorkomen dat de aquifers te ver afkoelen. 
Hiervoor is gesuggereerd dat de ventilatoren in de gesloten kas minder vaak hard moeten draaien en dat extra warmte 
wordt geoogst in de open kas.

Abstract 
With funding of “Kas als Energiebron”, Wageningen UR Greenhouse Horticulture explored the possibilities to save on 
the use of electricity and to keep the temperature of the aquifer in balance. Suggested is, that the fans in the closed 
greenhouse should blow less strong, and that extra heat could be harvested from the air in the open greenhouse.

© 2011 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) onderzoeksinstituut Wageningen UR Glastuinbouw.

Wageningen UR Glastuinbouw

Adres : Violierenweg 1, 2665 MV Bleiswijk
 : Postbus 20, 2265 ZG Bleiswijk
Tel.  : 0317-485606 
E-mail : glastuinbouw@wur.nl
Internet : www.glastuinbouw.wur.nl



3

Inhoudsopgave

1 Inleiding 7
1.1 Het bedrijf 7

2 De energievoorziening 9
2.1 Warmtepompen en bio-olieketel 9
2.2 Bronnen 9
2.3 Elektriciteitsverbruik 10
2.4 Warmtebalans 11

2.4.1 Ontvochtigen door koelen en herverwarmen 11
2.4.2 Meer koelen in de gesloten kas 12
2.4.3 Koelen in de open kas 12
2.4.4 Verlaging van de warmtevraag 14

3 Conclusies en aanbevelingen 15
3.1 Conclusies 15
3.2 Aanbevelingen 15



4



5

Samenvatting

Voor het biologisch groentenbedrijf BiJo te ’s-Gravenzande, dat sinds 2009 een gesloten kas heeft, is in opdracht van het 
programma Kas als Energiebron geïnventariseerd hoe het elektriciteitsverbruik omlaag kan en hoe de warmtestromen van 
en naar de aquifer meer in balans komen.
Het elektriciteitsverbruik zal het sterkst omlaag gaan door de ventilatoren van de luchtbehandelingskasten in de gesloten 
kas minder vaak op een hoge stand te laten draaien. Dit zal iets ten koste gaan van de hoeveelheid geoogste warmte. 
Om de aquifer in balans te houden moet meer bespaard worden op de warmtevraag. De meest energiezuinige vorm om 
extra warmte te oogsten is via de luchtbehandelingskasten in de open kas. Daarvoor zal wel een extra investering nodig 
zijn om daar het condenswater op te kunnen vangen.
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1 Inleiding

Uit het rapport Conditionering bij biologische vruchtgroenten [Raaphorst, 2011]1 zijn bij de gesloten kas van het biolo-
gisch groentebedrijf BiJo te ’s-Gravenzande twee knelpunten op het gebied van energie naar voren gekomen. Het eerste 
knelpunt is het hoge elektriciteitsverbruik en het tweede knelpunt is de warmtebalans van de aquifer. Er blijkt minder 
koude te worden gebruikt om de kas te sluiten, waardoor ook minder warmte kan worden geoogst. Om te onderzoeken 
waar de oorzaken van deze knelpunten liggen en of hier oplossingsrichtingen voor mogelijk, heeft het programma Kas 
als Energiebron aan Wageningen UR opdracht gegeven hier een consultancy op uit te voeren. Dit rapport is het resultaat 
van deze consultancy.

1.1 Het bedrijf

BiJo heeft een open kas met 7 hectare bladgewassen (inclusief radijs) en een gesloten kas van 2,5 hectare met 4 afde-
lingen. De gesloten kas is in gebruik genomen in januari 2009.

Tabel 1. Oppervlakte en teelten van bij BiJo.

Kas Oppervlakte (m2) Teelt 

Open kas ±70000 Bladgewassen

Gesloten kas ±25000 Vruchtgroenten

Totaal ±95000

1  Raaphorst, M. (2011): Conditionering bij biologische vruchtgroenten : technisch, teeltkundig en economisch onderzoek in de gesloten kas van 
BiJo te 's-Gravenzande. Wageningen UR Glastuinbouw. Bleiswijk.
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2 De energievoorziening

2.1 Warmtepompen en bio-olieketel

Gelijktijdig met de bouw van de gesloten kas zijn drie elektrisch aangedreven warmtepompen van ieder 160 kWe en 
een bio-olieketel aangeschaft die de benodigde koude en warmte van het hele bedrijf kunnen leveren. Met een COP van 
ongeveer 6 hebben de warmtepompen ieder een thermisch vermogen voor warmte en koude rond 960 respectievelijk 
800 kWth.
De warmtepomp is in principe bedoeld voor de verwarming van de gesloten kas met vruchtgroenten (zie Figuur 1.). De kas 
met bladgroenten kan voor een groot deel direct worden verwarmd vanuit de warme bron in de aquifer. In verwarmings-
situaties is er concurrentie tussen de warmtevraag van de open kas (7 hectare) en de warmtepomp, die warmte levert 
aan de gesloten kas. Als alle drie de warmtepompen voluit draaien dan onttrekken zij ieder ± 800 kWth aan de bronnen, 
ofwel gezamenlijk 2,4 MWth. De drie warmtepompen maken hiervan maximaal 2,9 MWth, ofwel 115 W/m2 gesloten kas.

2.2 Bronnen

De ondergrondse opslag van warmte en koude wordt uitgevoerd door twaalf bronparen met een nominale pompcapaciteit 
van ieder 45 m3/uur bij een elektrisch vermogen van 20 kW. Bij een onttrekkingstemperatuur van 9 °C en een retourtem-
peratuur van 20 °C is het koelvermogen voor de gesloten kas direct vanuit de bronnen dan 45*12*(20-9)*4,18/3600= 
6,9 MWth. Voor de gehele gesloten kas betekent dit een direct koelvermogen van 270 W/m2. Bij vollast kan vanuit de 
bronnen 270*3600*24/1000000= 23 MJ/m2.etmaal aan koude worden opgepompt. Met behulp van een bovengrondse 
buffer, waarin zowel warm als koud water kan worden opgeslagen, kunnen pieken in de koelvraag worden opgevangen. 
Als bij hoge kastemperaturen een hogere retourtemperatuur kan worden geleverd aan het koelwater, dan betekent dat ook 
een hoger koelvermogen van de installatie. Bij lagere kastemperaturen, of als ten bate van de ontvochtiging moet worden 
gekoeld tot ver onder de dauwpunttemperatuur kan een minder hoge retourtemperatuur naar de warme bron worden 
teruggepompt en is het geleverde koelvermogen per m3 water ook lager.
In 2010 is 569.000 m3 water uit de koude bron en 689.000 m3 water uit de warme bron gepompt. Het elektriciteitsver-
bruik van alle bronpompen samen is gemeten door in maart 2011 de standen op te nemen. Aangezien vanaf maart 2009 
is begonnen met pompen, is ervan uitgegaan dat het elektriciteitsverbruik in 2010 ongeveer de helft is geweest van de 
meterstand per maart 2011. Het elektriciteitsverbruik van de pompen voor 2010 is hiermee geschat op 98 MWh voor 
de pompen uit de koude bron en 103 MWh voor de pompen uit de warme bron. Dit komt neer op 0,17 kWh/m3 voor de 
koude bron en 0,15 kWh/m3 voor de warme bron. Dit is veel lager dan het nominale elektriciteitsverbruik bij de maximale 
pompstand (20 kW/ 45 m3/uur = 0.44 kWh/m3). Door niet altijd op het maximale vermogen te pompen is dus zuiniger 
met elektriciteit omgesprongen. Vooral de pompen vanaf de warme bronnen hebben minder elektriciteit per m3 nodig 
gehad omdat het water vanuit de warme bron meer gespreid over het seizoen en dus met een lagere pompcapaciteit is 
opgepompt.
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Figuur 1. Vereenvoudigde weergave van de energievoorziening bij BiJo.

Uitgaande van een temperatuurverschil tussen de warme bron en de koude bron van 8 °C (zie Figuur 1.), kunnen de 
bronnen maximaal 5 MWth leveren. Het restant van de beschikbare warmte (5.0-2,4=2,6 MWth) kan worden gebruikt om de 
open kas te verwarmen met 2600/70=37 Wth/m2. Bladgewassen vragen op jaarbasis niet veel warmte, maar bij strenge 
vorst moet ook deze open kas liefst rond 8-9 °C, en in ieder geval vorstvrij, worden gehouden. Een verwarmingsvermogen 
van 37 Wth is hiervoor te laag, zodat bij strenge vorst gebruik moet worden gemaakt van de bio-olie ketel of de warm-
tepomp. Dit tekort wordt nog erger als de warme bron kouder wordt of als de open kas tot hogere temperaturen moet 
worden opgewarmd.

2.3 Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik is in 2010 opvallend hoog geweest. Naast het verwachte hoge elektriciteitsverbruik voor 
de warmtepompen is het verbruik voor de andere apparaten ongeveer even hoog. In Figuur  2. is een specificatie 
per week gemaakt van het elektriciteitsverbruik en in Tabel 2. het totale verbruik in 2010. Hieruit blijkt dat het hoge 
elektriciteitsverbruik vooral te wijten is aan de ventilatoren van de gesloten kas. Aangezien het elektriciteitsverbruik 
kwadratisch oploopt met het drukverschil dat moet worden overwonnen, is de meest voor de hand liggende verklaring 
voor het hoge elektriciteitsverbruik te zoeken in de weerstand in de luchtslangen en de hoge druk die in de LBK van de 
gesloten kas moet worden opgebouwd. Het elektriciteitsverbruik voor de bronpompen en de ventilatoren van de open kas 
vallen mee. Daarnaast blijft nog een groot deel over dat wordt toegewezen aan overige apparaten. Hierbij wordt gedacht 
aan de koelcellen en de apparaten in de verwerkingshal. Ook de circulatiepompen behoren hiertoe.
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Figuur 2. Elektriciteitsverbruik per week bij BiJo in 2010, uitgesplitst voor de ventilatoren van de gesloten kas, de ventila-
toren van de open kas, de bronpompen de warmtepomp en overige elektrische apparaten.



11

Tabel 2. Elektriciteitsverbruik in 2010 per apparaat.

Apparaat Verbruik (MWh)

Warmtepompen
Ventilatoren gesloten kas
Bronpompen
Ventilatoren open kas
Overig

2322
863
213
197
1032

Totaal 4627

2.4 Warmtebalans

De warmtevraag en de koudevraag van het hele bedrijf zijn op jaarbasis niet in balans. De warmtevraag en de koudevraag 
in 2010 zijn respectievelijk 52000 en 23200 GJ. Hierdoor moet bijna twee keer zo veel warmte moet worden geoogst 
om met een warmtepomp volledig aan de warmtevraag te voldoen. Indien die warmte niet wordt geoogst zullen de warme 
bronnen afkoelen met ruim 1 °C per jaar. Om dit te voorkomen moet 52000 * 5/62 - 23200 = ± 20000 GJ aan extra 
warmte worden geoogst.
Er zijn meerdere mogelijkheden om warmte te oogsten: meer ontvochtigen, meer koelen in de gesloten kas en koelen in 
de open kas.

2.4.1 Ontvochtigen door koelen en herverwarmen

Zowel mechanische ontvochtiging, zoals “koelen en herverwarmen”, als ontvochtigen met buitenlucht vragen om herver-
warming. Voor de eenvoud wordt hier verondersteld dat beide vormen van ontvochtiging evenveel warmte vragen. De 
koeling die nodig is voor mechanische ontvochtiging kan worden beschouwd als warmte-oogst. 
Door koud water door een koude spiraal in de luchtbehandelingskasten (LBK’s) te pompen komt de kaslucht onder het 
dauwpunt en gaat condenseren tegen de koude spiraal. De kaslucht wordt ontvochtigd en de condensatiewarmte wordt 
geabsorbeerd door het koelwater. Het dauwpunt van bijvoorbeeld kaslucht van 85% RV en 18 °C ligt echter op 15,4 °C. 
Dit betekent dat de geoogste warmte niet warmer kan zijn dan deze 15,4 °C. Het water zal extra opwarming nodig hebben 
om op voldoende temperatuur te kunnen worden opgeslagen in de warme bron. Deze extra warmte kan alleen door de 
warmtepomp worden geleverd.

Voorbeeld:
Tijdens ontvochtiging wordt kaslucht van 19 °C en 85% RV wordt afgekoeld tot 13 °C. Iedere m3 afgekoelde kaslucht 
condenseert 2,5 gram vocht en staat daarbij 13 kJ af aan het koelwater. Om de droge kaslucht weer op te warmen naar 
19 °C is 7 kJ nodig. Per saldo wordt dus 13-7 is 6 kJ aan verdampingswarmte geoogst per m3 kaslucht.
Met de geoogste warmte kan water uit de koude bron worden opgewarmd tot ± 12 °C. Dan is ook nog warmte nodig 
uit de warmtepomp om dit water verder op te warmen van 12 naar 18 °C zodat het voldoende warm is om in de warme 
bron op te slaan.
Een warmtepomp met een COP van 6 zou in dit voorbeeld 75% van het koelwater moeten leveren om de overige 25% 
afkomstig van het bronwater op te warmen tot 18 °C. Het opwarmen van de bronnen kost hiermee 114 kWh/GJ. Hierbij is 
geen rekening gehouden met het langer draaien van de ventilatoren. Bijkomend voordeel is dat voor iedere GJ waarmee 
de aquifer wordt verwarmd, 500 liter uit de kas wordt ontvochtigd.

2  Uitgaande van een warmtepomp met een COP van 6 zal 5/6e deel van de totale warmtevraag moeten worden geoogst om in balans te blijven.
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Figuur 3. Schema van ontvochtiging met zowel de aquifer als de warmtepomp.

De efficiëntie van het oogsten van warmte door ontvochtiging kan worden vergroot door te ontvochtigen bij hogere 
kastemperaturen, zodat het koelwater uit de koude spiraal warmer wordt en dus minder hoeft te worden opgewarmd.

2.4.2 Meer koelen in de gesloten kas

Door de ventilatoren harder te laten draaien kan meer warmte uit de kaslucht worden onttrokken. Voor 2010 lag de 
kastemperatuur gedurende 2100 uren hoger dan 21 °C, bij een gemiddelde ventilatorstand van 63%. Boven 22 °C 
was dit 1692 uren bij een ventilatorstand van 64%. Het elektriciteitsverbruik stijgt met een derde macht ten opzichte 
van het volume dat door de ventilatoren wordt geblazen. Een verhoging van de ventilatorstand van 64% tot 80% zal 
gedurende 1692 uren in de gesloten kas leiden tot een verhoogd elektriciteitsverbruik van (80/64)3= 1,95 keer zo hoog 
elektriciteitsverbruik, terwijl de warmteoogst 1,25 keer zo hoog wordt. Het elektriciteitsverbruik voor de warmteoogst 
wordt hiermee geschat op 30 kWh/GJ. Hierbij komt nog als voordeel dat er meer CO2 in de kas kan worden gehouden 
omdat minder hoeft te worden geventileerd.

2.4.3 Koelen in de open kas

De LBK’s in de open kas kunnen worden gebruikt als warmtecollector. Als verondersteld wordt dat het pas zinvol is 
om warmte te oogsten uit de open kas als deze een kastemperatuur van meer dan 20 °C heeft, dan kan de open kas 
gedurende 1133 uur (zie Figuur 4.) worden gekoeld. Om 20000 GJ aan warmte te oogsten gedurende 1133 uur zal met 
de LBK’s bijna 50 m3/m2.uur moeten worden gekoeld tot 20 °C.
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Figuur 4. Het aantal uren dat een betreffende temperatuur onder de kastemperatuur ligt.

Om gedurende 1133 uur met 50 m3/m2.uur lucht door de LBK te blazen is ongeveer 4 kWh/m2 aan elektriciteit nodig. 
Voor de gehele open kas betekent dit 280 MWh aan extra elektriciteit. Dit komt neer op 280/22=13 kWh/GJ.
Op de warmste dag van 2010 (2 juli) kan 684 GJ worden geoogst. Dit komt neer op gemiddeld 113 W/m2 koeling over 
het hele etmaal. Als koelwater hiermee 10 °C wordt opgewarmd dan is die dag hiervoor 684*1000/(10*4.18)= 15500 
m3 koelwater nodig, ofwel ±650 m3/uur. Dat is meer dan de totale capaciteit van de bronpompen (12*45=540 m3/uur), 
die daarmee 540*10*4.18*24/1000=542 GJ/dag aan koude kunnen leveren.
Door de warmtepomp ook op warme dagen te laten draaien kan extra koude worden geproduceerd. Bij een COP van 
63 kunnen ze 2,4 MWth aan koude. Gedurende 24 uur is dat 207 GJ aan koude. Gezamenlijk kunnen de bronnen en de 
warmtepomp samen dus maximaal 542+207= 749 GJ/dag aan koude leveren. Op de zonnige dagen kan in de gesloten 
kas 1000-2000 J/cm2 ofwel 250 -500 GJ/dag worden geoogst. Dus zelfs als de warmtepomp 24 uur meedraait, is er 
onvoldoende koelcapaciteit om alle potentieel aanwezige warmte te oogsten uit de gesloten en de open kas.

De warmte van de warmtepomp kan worden afgegeven aan het opgewarmde koelwater voordat het in de aquifer 
wordt gepompt. Als 540 m3/uur wordt opgewarmd met 207/24 GJ/uur, dan wordt dit water opgewarmd met 
207*1000/24/4.18/540=3,8 °C. Schematisch dit aangegeven in Figuur 5.

Hieruit blijkt dat de capaciteit van de bronpompen (van de koude bron naar de warme bron) beperkend is om de bronnen 
met behulp van koeling in de open kas in balans te houden. Hoewel de bronpompen die water oppompen uit de koude bron 
net zo groot zijn als die voor de warme bron, blijkt het capaciteitstekort vooral voor te komen bij de koude bronnen. Dit 
wordt mede veroorzaakt doordat het koelseizoen ongeveer half zo lang is als het verwarmingsseizoen: dezelfde hoeveel-
heid water moet in een kortere periode worden opgepompt.

3  Omdat de warmtepomp in deze situatie slechts warm water met een lage temperatuur hoeft te produceren, kan de COP in principe wel 7 tot 9 
worden. Hier is voorzichtigheidshalve nog steeds uitgegaan van de gemiddeld gerealiseerde COP van 6.
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Figuur 5. Schema met koeling van zowel de aquifer als de warmtepomp.

Een voordeel van het verder opwarmen van het gebuikte koelwater voordat het naar de warme bron wordt gepompt, is 
dat het verschil tussen de warme en koude bron groter wordt. Daardoor zullen de bronpompen minder water te hoeven 
verpompen voor dezelfde hoeveelheid warmteverplaatsing. Bovendien zal het met warmer bronwater in de winter eenvou-
diger zijn om de open kas volledig met bronwater te verwarmen zonder hulp van de warmtepomp of bio-olie ketel. 
Indien de warmtepomp wordt aangewend om de warme bron verder op te warmen dan kost dit ongeveer 1000/6/3.6= 
46 kWh/GJ aan elektriciteit. 

Teelttechnisch kan het koelen in de open kas een klein voordeel bieden, al zal de koeling van de open kas vanwege de 
hoge raamstanden geen grote temperatuurverlaging in de kas bewerkstelligen. Een risico van het koelen in de open kas 
is condensatie tegen de luchtslangen en vallende druppels op het gewas. Dit risico op condensatie wordt mede door de 
hoge raamstanden klein geacht.

2.4.4 Verlaging van de warmtevraag

2010 is een koud jaar geweest. In Figuur 2. is te zien dat de warmtepomp veel heeft moeten draaien in de eerste 9 weken 
van het jaar. Bovendien is in januari, februari en december veel sneeuw gevallen, wat de warmtevraag in de open kas 
sterk heeft vergroot. Bij een milde winter kan de warmtevraag in de open kas wel 4 i.p.v. 8 m3/m2 aardgasequivalenten 
zijn omdat een kastemperatuur van 8 à 9 °C nodig is. Dit zou op jaarbasis (8-4)m3/m2.jaar *31 MJ/m3 * 70000 m2 = 
8680 GJ/jaar minder warmte vergen. Dit is 17% van de totale jaarlijkse warmtevraag (52000 GJ) en 36% van het jaarlijkse 
warmtetekort (20000*6/5)
Ook in de gesloten kas met vruchtgewassen is het warmtegebruik hoog geweest. Ruim 45 m3/m2 aan aardgasequiva-
lenten blijkt nodig te zijn voor de verwarming van de gesloten kas. Als dit zou kunnen worden teruggebracht naar 35 m3/
m2 dan bespaart dat (45-35)m3/m2.jaar *31 MJ/m3 * 25000 m2 = 7750 GJ/jaar. Tezamen met een halvering van het 
warmteverbruik van de open kas kan dan nog steeds niet de gehele warmtebalans worden hersteld.
Verlaging van het warmtegebruik geeft bovendien meer risico tot een te hoge luchtvochtigheid in de kas. De luchtvoch-
tigheid wordt sowieso in een grondteelt meer verhoogd dan in een substraatteelt omdat veel vocht vanuit de bodem in 
de kaslucht terecht komt. Ook is het gesloten kassysteem met koelen en herverwarmen energetisch minder efficiënt in 
ontvochtiging dan een systeem dat buitenlucht uitwisselt.
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies

Het hoge elektriciteitsverbruik bij BiJo is voor een groot deel te verklaren door de ventilatoren van de gesloten kas. Naar 
schatting komt het verbruik hiervan neer op bijna 900 MWh, ofwel 36 kWh/m2.
Het herstellen van de warmtebalans van de aquifers loopt tegen de volgende knelpunten op:
1. Om de warmtebalans volledig te herstellen met het verlagen van de warmtevraag in de kassen zal de warmtevraag 

ongeveer moeten halveren. Omdat dit met de huidige configuratie en teelten onmogelijk lijkt, zal naast verlaging van 
de warmtevraag ook meer warmte moeten worden geoogst.

2. Warmteoogst kost extra elektriciteit. Vaker ontvochtigen kost ongeveer 114 kWh/GJ, meer koelen in de gesloten 
kas 30 kWh/GJ en koelen in de open kas 14 kWh/GJ. Om het totale huidige tekort aan warmteoogst (20000 GJ) toe 
te voegen aan de aquifer zou dus bij deze drie opties respectievelijk 2280, 600 en 280 MWh aan extra elektriciteit 
nodig zijn.

3. Er is onvoldoende capaciteit van de bronpompen om op de warmste dagen ook in de open kas voldoende warmte te 
oogsten. Zelfs als de warmtepomp bijspringt om meer koude te leveren, kan op de warmste dagen niet alle beschik-
bare warmte worden geoogst.

3.2 Aanbevelingen

Door de ventilatorstand beperkt te houden op de momenten dat er nauwelijks warmte- of koudevraag is, kan het elektrici-
teitsverbruik enigszins worden beperkt. Verlaging van de ventilatorstand tijdens koeling zal ook een lager elektriciteitsver-
bruik bewerkstelligen, maar zal ook de voordelen van meer CO2-behoud en warmteoogst verkleinen.
Warmteoogst in de open kas vergt het minste elektriciteit om warmte te oogsten opdat de warmtebalans in de aquifers 
kan worden hersteld. Hiervoor moet het mogelijk worden gemaakt dat er koud water kan stromen door de verwarmings-
spiraal van de LBK’s in de open kas, en moet in alle 64 LBK’s worden gezorgd voor condenswaterafvoer.



16



17



18





Projectnummer: 3242119100 | PT nummer: 14266.04


