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DE PLOEG LIËT HAAR ENËRGIEVERBRUIK SCREENEN

investeringen waren na twee dagen terugverdiend"

Zaakvoerder Ronny Aerts dacht al
langer dat het energieverbruik in zijn
zaak beter kon. Hij leidt De Ploeg in
Herselt, een winkel in zuivel- en

melkproducten die ook zelf ijs en
kaas produceert op de eraan verbonden boerderij. "Om zelf uit te
zoeken waar ik energie kon besParen had ik noch de tijd, noch de kennis", vertelt Ronny. "Dus ging ik op
zoeknaar externe hulp. Het eerste

studiebureau dat ik contacteerde
maakte wel een rapport oP, maar
dat bleef me nog veel te vaag. Het
waren de energiedeskundigen van

Eco2Eco die mij echt concrete
oplossingen hebben gegeven. De
ene deskundige is de andere niet: je

moet echt naar concrete oPlossingen vragen, indien mogelijk zelfs
met de merken van de voorgestelde
oplossingen erbij."
De energiecan bij De Ploeg gebeur-

Energiedeskundige Dieter Bertels (1.) van Eco2Eco raadde ondermeer een systeem
van warmterecuperatie aan bii de frigo's in het bedriif van Ronny Aerts

de boerderij, ... Overal noteerden
we waar op het eerste zicht energie-

van een warmtewisselaar. Als bijko-

besparingen mogelijk waren. Daarnazijn we de installaties gedetailleerd gaan bekijken en metingen
gaan doen over langere periodes.

mend voordeel wordt de warmte daardoor weggezogen, zodat de draaiuren
van de koelmachines kunnen dalen:
twee vliegen in één klap dus. Zulke

Op basis daarvan hebben we de pri-

synergieën zijn als besparing zeer interessant, maar KMO's weten dat niet en
zien de mogelijkheden vaak over het

de voorgestelde maatregelen. "De

heb het natuurlijk ook deels laten uitvoeren om mogelijke besparingen te

eerste dat we bekeken hebben,

hoofd. Het is bovendien veel slimmer
dan puur nieuwe toestellen aan te
kopen die zuiniger werken - hoewel dat

omdat die bij De Ploeg verantwoordelijk is voor 64%o van het jaarlijks

natuurlijk ook werkt."
"Zo hebben we nog een aantal andere

elektriciteitsverbruik."

mogelijke maatregelen geformuleerd
voor De Ploeg, onder andere ook nog

de door energiedeskundige Dieter
Bertels (Eco2Eco): "De eerste keer
dat we langsgingen hebben we een
ronde gemaakt doorheen het hele
bedrijf: in de winkel, in de frigo's, op

oriteiten bepaald, naargelang de
potentiële energiewinst en de kostprijs van de maatregelen. ln dit geval
was de koeling voor de frigo's het

"De meest geschikte maatregelen

"KMO's zien bepaalde synergieën soms ouer het
meer opleueren dan dure
booíd, te.rwijl (ie yaap
inuesteringen in de nieunste machines."

Ed

zonnepanelen, extra isolatie en een
pocketvergister. Soms zijn er echte

hangen vaak sterk af van het feit of het
om een nieuwbouw of om een bestaand
gebouw gaat. Hier bij De Floeg waren
er vooral mogelijkheden om energie te
hergebruiken, en minder om energie te
besparen. Concrbet konden we bijvoorbeeld de warmte die vrijkomt uit de
koelcellen hergebruiken aan de hand
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quick wins te realiseren: de isolatie van
de koelleidingen was bijvoorbeeld een
'investering' die letterlijk na twee dagen
terugverdiend was. Er was ook nog een
oude elektrische boiler die 6.500 kWh
verbruikte per jaar - gigantisch veel
dus. De vervanging van zo'n toestel heb
je héél snel terugverdiend."
Ronny Aerts is achteraf bekeken zeer

tevreden over de audit, en Plant
momenteel de concrete uitvoering van
motivatie voor deze energiescan was in
de eerste plaats ecologisch, maar ik

ontdekken. Als je kijkt naar de terugverdientijden is het echt de moeite waard.

Energiedeskundigen mikken meestal
op terugverdientijden van slechts drie à
vier jaar, al zijn periodes van vijf à zes

jaar ook nog interessant. In de landbouw kijken we gewoonlijk.zelÍs nog
verder vooruit, voor mij is alles wat
terugverdiend is binnen de tien jaar de
moeite."

I

