
Ventilatie en koeling in de 
aardappelbewaring

Wat gaat er fout, 
en hoe kunnen we dit verbeteren?

Dries Claes
Omnivent bewaarcoach



Programma

• Klimaat is de uitdager
• Mechanische koeling in de bewaring
• 2 voorbeelden voor de bewaarstrategie

• Ventilatiecapaciteit versus kwaliteit
• Condensdrogen met of zonder buitenlucht

Omnivent als bewaarspecialist



Bijvoorbeeld:

✓ Natte(of te droge) 
oogstomstandigheden

✓ Ziekten en plagen druk

✓ Inschuren van beschadigd 
product

✓Warme voor- en najaren

✓ CIPC niet meer toegestaan

Risico’s niet onderschatten



Weer 2019



Weer 2020



✓1 op de 4 jaar is een moeilijk bewaarjaar

✓Een goed ontwerp is belangrijk om ook dan in 
controle te blijven

Het wordt er niet gemakkelijker op!

✓Wel of niet investeren in koeling?



Hoofdcomponenten

Hoge
druk

Lage
druk

Gas Vloeistof 

❑Vloeistofvat

 



✓ Constante bewaartemperatuur

✓Meer kiemrust = aanzienlijke besparing op 
kiemremming

✓Nadeel: hoger stroomverbruik en meer draaiuren

✓ Installatie vraagt meer opvolging en onderhoud

✓ Combinatie met performante ventilatie sturing met 
buitenlucht is optimaal

Voordeel mechanisch koelen



Eerste voorwaarde : is mijn ventilatie in orde? 
-> Koeling zonder goed ventilatiesysteem is een risico in moeilijke jaren.

Grote keuze aan oplossingen :
✓ Dx of indirect?
✓ Synthetisch of natuurlijk koudemiddel?
✓ Eén of meerdere cellen, gelijktijdig?
✓ Over of onder dimensioneren? (ondersteunende koeling)
✓ Wil je ook efficiënt koelen bij buitentemperatuur van 30°?
✓ Alleen aardappel of ook ui, wortel,…?
✓ Hybride, met buitenlucht, of gesloten cel?
✓ Isolatiewaarden van het gebouw
✓ VLIF steun?

KOELING IS VAAK MAATWERK!! 

Waar moet ik op letten om een koeling te kiezen?



✓ Kostprijs voor koelinstallatie voor 2 cellen van 1.000 ton industrie 
aardappelen - totaal 2.000 ton.

✓ We voorzien een minimum daling van de producttemperatuur van 
0,3°C/24uur met de koeling.

✓ Koelvermogen in de cel = 80 kW per cel van 1.000 ton aardappelen (80 
watt/ton).

✓ Opgenomen capaciteit van koeling = 20kW (COP van 5) bij een 
buitentemperatuur van 25°C.

✓ OFF/OFF regeling, de installatie kan de 2 cellen OM BEURTEN  
'mechanisch' koelen.

✓ Installatiebudget in bestaande bewaring : € 90,000* (€ 80,000,- à € 
150.000,- naargelang oplossing) voor 2.000 ton.

(*DX systeem 74 kW met R513a– GWP van  600,  en 2 grote verdamper per cel, inclusief 

het ophang systeem voor de koelers)

Wat kost een koeling voor 2,000 ton?



Wat kost een koeling voor 2,000 ton?

Investering van € 90.000 voor 2.000 ton Jaarlijks Jaarlijks 

Initiële investering van 45 € /ton 2.000 ton per ton

Afschrijving op 8 jaar 12.000,00 6,00 

Jaarlijkse kosten en onderhoud 2.000,00 1,00 

Jaarlijks stroomverbruik (referentie zomer 2021) 6.000,00 3,00 

Korting VLIF steun 40% -4.500,00 -2,25 

Totale jaarlijkse kost per 2.000 ton aardappel voor industrie 15.500,00 7,75 

Na 8 jaar valt de investeringskost weg!!



✓ Besparing op gewichtsverlies -> 2 a 4 % van de prijs in juni.
✓ Besparing op kiemremming (Biox-M, Argos, 1,4 Sight,…) -> 1 à 

3 dosissen bespaart.
✓ Winst op kwaliteit -> 2 à 4 %
✓ Premie op langer bewaren, je kan een mooier product in de 

markt zetten wat je sterker maakt in de onderhandelingen.

✓ Met de koeling ben je weersonafhankelijk aan het bewaren.
✓ Verzekering van een gerust gemoed.

Wat kost een koeling voor 2,000 ton?



✓Regelbare ventilatiecapaciteit

✓Frequentieregelaars

✓EC of PM ventilatoren

✓Condensdrogen

Duurzame bewaartechnieken: 2 voorbeelden



Droging/rot/natte grond (buitenkant)

Bij welke ventilatorcapaciteit koel je 
het meest af?

A

B



• Een lage capaciteit resulteert in meer draaiuren en meer uitdroging bij aardappelen

• Veel lucht maar weinig draaiuren = snelle afvoer vanvocht

• Tijdens en kort na inschuren -> VENTILEREN!

Voldoende ventilatiecapaciteit



Beperken van ventilatiecapaciteit met 1/3 → 2 x hogere uitdroging

Ventilatietijd

Vochtverlies

Risico van verlaging capaciteit



Kennis, basis van onze technieken



Condensdrogen versus 
buitenlucht drogen

Nieuwe technieken in mechanisch koelen



Condensdroog principe



koelblok

verwarmingsblok

- koeling en verwarming in 1 blok
- Koeling en verwarming gescheiden 
(hybride)

Mogelijkheden condensdrogen 



✓Een prachtige duurzame techniek
✓Echter met beperkingen in een lastig droogjaar
✓Bij geschikte buitenlucht veel meer    

droogcapaciteit
✓Behoud dus altijd de mogelijkheid om te drogen    

met buitenlucht (hybride)

✓Eigenlijk een uitgebreide koeling

Condensdrogen



Drogen = Koelen

Koelen = Drogen

Dauwpunt buiten lager = Drogen

Met kachels langer drogen

Drogen op basis dauwpunt &

met kachels temperatuur handhaven

Huis-Tuin en keuken Tips



Dries CLAES
0479 79 34 14



Bewaarsystemen

Bulk Droogwand Zuig-/Blaas- Ruimte ventilatie


