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Introductie

Master Agricultural & Bioresource Engineering – 2005 (WUR)

Area Sales Manager – Mooij Agro – Januari 2006

• Sales - dealers
• Thuis markt (NL, DE, BE)

• Internationaal (EU, RU, UA, KZ, TR)

• R&D
• Verantwoordelijk voor product en prijsstrategie

• Nieuwe producten en ontwikkelingen

• Klantwaarde
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Mooij Agro

Vandaag: bewaring van aardappelen



Ontzorgen op farm niveau



Bewaring – onder alle omstandigheden

• Grondsoort en ligging

• Klimaat
• Oogstomstandigheden

• Tijdstip

• Kwaliteit

• Machines

• Temperatuur

• Kachels (drogen) 

• Mechanische koeling (koelen)

• Ras
• Bewaarbaarheid

• Kwaliteitseisen
• Moment van afleveren

• Machines

• Bestemming aardappelen (pootgoed, tafel, frites, chips)



Aardappelbewaring - Mooij Agro time!
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Functie bewaarplaats

• Het gewas op de beste manier behandelen voor langdurige bewaring tegen de laagste 
kosten.

• Het klimaatsysteem kan dit met de volgende processen bewerkstelligen
• Verwarmen

• Koelen

• Buitenlucht

• Mechanisch koelen

• Bevochtigen

• Ontvochtigen

Lucht is de basis !



Optimale luchtverdeling is noodzaak

• Homogene condities op aardappelniveau
• Temperatuur

• CO2

• RV

• Kiemremmingsmiddelen

• Mechanische koeling / 
kachels



Investering | Wat is echt nodig in een bewaring?

• Bewaarduur, tonnage, aantal cellen en locatie

• Risico afweging vs investering

• Prijs en vergoedingen

3 maanden (kort)

6 maanden (middellang)

9 maanden (lang)

(     )

(     )



Jaarlijkse kosten

• Energie
• Ventilatie - draaiuren

• Koeling - draaiuren

• Kiemremmingsmiddelen
• Type middel (1,4 Sight / Argos / BioX-M / Ethyleen / .....)

• Aantal toepassingen

• Verbod op CIPC heeft grote impact
• 3 euro per ton (lange bewaring met CIPC)

• 6 tot 25 euro per ton (lange bewaring met nieuwe middelen)

• Stabiele temperatuur en verversing (CO2) is belangrijk dan voorheen

• Kiemremming is vaak duurder energieverbruik!



Jaarlijkse kosten

Draaiuren ventilatie in de praktijk 
(middellang, zonder koeling)

Gemiddeld:

• Externe ventilatie uren: 200 – 400 

• Interne ventilatie uren: 300 – 600

• Naventilatie uren: 20-40

• CO2 ventilatie: 20-60

• Totaal: 540 – 1.100
• Uitschieters tot +2.000

• Zeker icm mechanische koeling
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External Internal Post ventilation CO₂ ventilation Mechanical cooling Manual

Totaal 901h



Praktijkvoorbeeld 1: 1.000 ton
Geen koeling

• 5 ventilatoren (totaal 16 kW 
opgenomen vermogen

• Toerenregeling
• Buitenlucht (drogen): 100 %

• Buitenlucht (koelen): 80 %

• Interne ventilatie: 60-80 %

• CO2 ventilatie: 90 %

• Prijs per kW: € 0,50

• Totaal: 5802 kWh | € 2.901
2,9 euro per ton

5,8 kWh per ton



Praktijkvoorbeeld 2: 2.050 ton
Met koeling

• 10 ventilatoren (totaal 32 kW 
opgenomen vermogen

• Koeling met propaan chiller en 
glycol (centrale installatie)

• Toerenregeling
• Buitenlucht (drogen): 100 %

• Buitenlucht (koelen): 80 %

• Interne ventilatie: 60-80 %

• CO2 ventilatie: 90 %

• Tijdens koelen: 60 %

• Prijs per kW: € 0,50

• 26.456 kWh € 13.228
12,9 kWh / ton

• 57.248 kWh € 28.623  
27,9 kWh / ton



Praktijkvoorbeeld 3: 3.400 ton
Met koeling en beperkt buitenlucht

• 10 ventilatoren (totaal 55 kW 
opgenomen vermogen

• DX-koelinstallatie 
(synthethisch)

• Toerenregeling
• Buitenlucht (drogen): 100 %

• Buitenlucht (koelen): 80 %

• Interne ventilatie: 60-80 %

• CO2 ventilatie: 90 %

• Tijdens koelen: 60 %

• Prijs per kW: € 0,50

• 21.868 kWh € 10.934
6,4 kWh / ton

• 107.592 kWh € 53.796  
31,64 kWh / ton



Overzicht – energiekosten praktijkvoorbeelden

1. Alleen ventilatie 2. Met koeling 3. Met koeling / 

beperkt buitenlucht

Ventilatie (kWh per ton) 5,8 6,4 12,9

Koeling (kWh per ton) - 31,6 27,9

Totaal (kWh/ton): 5,8 38,0 40,8

Aantal dagen in opslag: 181 290 283

kWh per dag per ton 0,032 0,131 0,144

Verschil afhankelijk van keuzes en strategie
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Resultaat moderne bewaring | Temperatuur

Stabiel 7,0 C!



Resultaat moderne bewaring | Buitencondities

Met dank aan de koeling!



Energieprijzen België | 2021 vs 2022

• Gemiddeld energierekening in 2022 2,5x
zo hoog tov 2021

• Afhankelijk van moment afsluiten contract 
in de praktijk soms tot wel 10x zo hoog

https://dashboard.vreg.be/report/DMR_Prijzen_elektriciteit.html

Noodzaak voor besparing !



Waar zitten de besparingen?

• Toerenregeling ventilatoren

Terug naar het praktijkvoorbeeld 1.000 ton 

901 draaiuren met toerenregeling

• Energiekosten: € 2.901 | 5.802 kWh

630 draaiuren zonder toerenregeling 

• Energiekosten: € 5.023 | 10.046 kWh

• Besparing minimaal 40 %, maar icm mechanische 
koeling meer dan 60 %

• Aansturing door de bewaarcomputer maakt het 
verschil

80 % toeren  = 80 % lucht

Maar 50 % energie

50 % zelfs maar 12,5 % energie



Aandachtspunten toerenregeling

• Bij juist ontwerp van de ondergrondse beluchting (kanaal, rooster) 
heeft tot 50 % minder lucht geen negatief effect op de 
luchtverdeling 

• Bij halfronde kanalen extra opletten

• Neem geen risico met drogen – 100 % 

• Luchthoeveelheid gassen afhankelijk van kiemremmingsmiddel

• Denk bij mechanische koeling aan de temperatuur onderin de 
hoop



Smart Energy Manager

• Voorkomen piekbelasting

• Verdelen beschikbaar vermogen over de cellen

• Optimaal benutten eigen stroom

• Dynamische prioriteiten op basis van metingen 
en instellingen

• Variabel tarief - EPEX?



Smart Energy Manager

Ook zonder meting een meerwaarde



iHotraco Storage Data 

• Meten = weten

• Data naar de cloud brengen

• Van data naar informatie

• Afwijkingen zien en bijsturen

• Verschillen verklaren

• Informatie beschikbaar stellen aan derden

• Start 2023



Samenvatting

1. Investeren in moderne ventilatoren met toerenregeling verdient zich terug

2. Investeren Mechanische koeling bied zekerheid voor stabiele producttemperatuur en maakt 
lange bewaring mogelijk – flexibiliteit bij afleveren

3. Stabiele temperatuur lijkt positief effect op aantal behandelingen met kiemremmingsmiddelen

4. Piekbelasting voorkomen met de Smart Energy Manager

5. Optimaal benutten eigen geproduceerde energie (afhankelijk van energiecontract)

6. Bewustwording en inzicht in bewaarproces (bijdrage data)



Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5045
F +31 (0)77 327 5046
E info@mooij-agro.com
I www.mooij-agro.com

Stadensteenweg 22

B-8920 Langemark-Poelkapelle

Emanuel Vandoorne

Mob: +32 476 052 752

Fax: +32 57 444 205

emanuel@vandoorne-agro.be

www.vandoorne-agro.be
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