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WAAROM EFFICIËNT?
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Energie is duur (en wordt duurder) !
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De Standaard - 8 augustus



Marges dalen jaar na jaar!
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-3 % per jaar



Milieu
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Friesland Campina Leden Magazine - 8 Augustus



WAAR STAAN WE OP VANDAAG?
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Grote verschillen tussen bedrijven
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60Wh/l
35Wh/l 85Wh/l

10% best 10% slechtst

• Grote bedrijven

• Nieuwe installaties

• Conventioneel melken

• Kleine bedrijven

• Oude installaties

• Robot melken

0,90 cent per liter



Hoe belangrijk is energie als kost?
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DLV infobrochure "Energie en Kosten besparen"



WAT KUNNEN WE DOEN?
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Op zoek naar laag hangend fruit
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SLIM KOELEN!
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VOORKOELING
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bespaar

op koelen
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Buisvoorkoeler Platenkoeler

OF

• Debiet water:melk > 1,5:1

• Vermijd drukverliezen aan de waterzijde (vermijd bochten, gebruik juiste diameter)

• Gebruik een kwaliteitsvolle melkfilter voor de platenkoeler

• Gebruik een kwaliteitsvolle waterfilter voor de platenkoeler

• Gebruik een frequentie gestuurde melkpomp met een platenkoeler

• Laat een platenkoeler berekenen op maat van je bedrijf
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2T 3T 4T
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Voordelen buizenkoeler:

 Geen onderhoud

 Kan niet verstoppen

 Gemakkelijk te reinigen

 Weinig risico op water lek in melk

 Geen frequentiesturing op melkpomp nodig (batch koelen)
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Nadeel

Voordelen platenkoeler:

 Kan op maat worden berekend

 Modulair

 Geschikt om grote debieten melk tot dicht tegen 

bronwater temperatuur te koelen
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WAT MET AL DAT WATER?
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Smakelijk water voor de koeien!

 Koe drinkt tussen 3 en 5 liter water per kg geproduceerde melk.

 Optimale wateropname tussen 15°C en 20°C.



WARMTE RECUPERATIE
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bespaar

op warm water
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• Doel is warmte recupereren NIET om heet water te produceren!

• Maximaal rendement bij reiniging met reinigingswater op lage temperatuur (65°C).

• Ventilatorsturing op koelgroep is een must



• Afstemmen platenwisselaar en circulatiepomp op vermogen koelgroep en warmtevraag.

• Isoleren platenwisselaar, koelleidingen en waterleidingen aanbevolen.

• Standaard opslagvat met goede isolatie, zonder verwarmingselement. 

• Bij voorkeur indirecte verwarming van vat.

• Eenvoudig aan te passen of uit te bereiden.

Externe warmtewisselaar



• Beperkte mogelijkheid om warmtewisseling oppervlak af te stemmen op koelvermogen en 

warmtevraag.

• Isolatie koelleiding aanbevolen.

• Lichte verbetering in rendement ivm externe warmtewisselaar (in ideale omstandigheden).

Interne warmtewisselaar



Ondanks lager waterverbruik toch hogere energiekost (x2) bij 

reiniging op hoge temperatuur!

OPMERKING: vanwege Legionella verwarmen boven 60°C aanbevolen



NIEUWE KOELINSTALLATIE
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bespaar

op koeling



Efficiëntere koelgroepen
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• Nieuwe koelgroep meestal met “tropische” condensor en ventilatorsturing

• Verbeterde technologie (compressoren, ventilatoren, sturingstechnieken, etc)

• Efficiëntere koelmiddelen



Efficiëntere reiniging
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Lauwe voorspoeling 
• met warmteterugwinningswater (toegestaan in NL, BEL ?) of 

• Door menging warm en koud water

25% besparing op warm waterverbruik voor tankreiniging

Eco-Wash
• Snel-reiniging

• Flush-principe ipv circulatiereiniging in voor- en naspoeling

50% besparing op warm waterverbruik voor tankreiniging



ONNODIGE VERLIEZEN

ELIMINEREN
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bespaar

op koeling
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• Isolatie van koel- en waterleidingen

• Locatie van koelgroep (ventilatie, 

instraling zon)

• Afstelling mechanisch expansieventiel

• Algemeen onderhoud koelinstallatie

• Onnodig diep koelen van melk 

(herkalibratie van sensoren, set punt 

niet te laag zetten)

• Herstel lekken onmiddellijk
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+ afdak om direct zonnestraling te vermijden

+ goede ventilatie

+ koude buitenlucht

- Niet aan noordkant

- Geen isolatie van zuigleiding
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+ warmterecuperatie op maat van koelgroep

+ geen recirculatie van warme lucht mogelijk

+ koude buitenlucht

+ zuigleiding geïsoleerd

+ vakkundige installatie

- Persleiding niet geïsoleerd (tss compr en wtw)
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+ warmterecuperatie op maat van koelgroep (niet op foto)

+ afdak om direct zonnestraling te vermijden

+ koude buitenlucht

+ zuigleiding geïsoleerd

+ Persleiding geïsoleerd (tss compr en wtw)

+ vakkundige installatie

- Niet aan noordkant

- Iets te dicht tegen muur
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+ afdak om direct zonnestraling te vermijden

+ zuigleiding geïsoleerd

- Slechte ventilatie
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SLIM MELKEN!
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FREQUENTIEGESTUURDE

VACUÜMPOMP
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bespaar

op vacuüm
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Voordelen van frequentiesturing

• Verlaagt het toerental (de frequentie) van een motor 

• Reduceert tot ca. 60% van de overcapaciteit van de 

vacuümpomp en neemt het stroomverbruik af met ca. 40%. 

• De werkelijke besparing is afhankelijk van de overcapaciteit 

van de pomp en het aantal draaiuren.

• De vacuümpomp draait tijdens het reinigen op 100% en 

tijdens het melken op 60% van de capaciteit van de 

vacuümpomp. 

• Minder olieverbruik door trager draaien bij oliegesmeerde 

pomp



Frequentie van vacuümpomp bij melken

en reinigen
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Melken Reinigen
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Maak zelf het verschil
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• Voorkom luchtzuigen bij melken

• Start vacuümpomp maar na ophalen koeien

• Loop niet weg tijdens de melkbeurt

• Leg vacuümpomp stil vóór het uitspuiten van de melkstand of zet eerst reiniging op

• Kies melkstand volgens veestapel zodat melktijd niet te lang word



DOORDACHTE REINIGING
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Recupereer water waar mogelijk!
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Voorbeelden

• Hergebruik naspoeling voor 

volgende voorspoeling

• Hergebruik hoofdspoeling voor de 

reiniging van de melkstand



Goed ontwerp!
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• Stel waterverbruik af op melkstand

• Gebruik juiste warm water -> Warmterecuperatie, Zonneboiler, Gasboiler,…

• Leg deksel op spoelbak 

• Zet reiniging voldoende dicht bij melkstand

• Minimale afstand tussen tank en melksysteem

• Zorg voor grote toevoerleiding zodat sneller kan gevuld worden



PERSLUCHT
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TIPS!
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• Plaats voldoende zware compressor

• Zorg voor koele plaats

• Schakel membraandroger tijdig terug

• Voorkom persluchtverliezen, zet poorten drukloos indien mogelijk



ROBOT MELKEN
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TIPS om energie te besparen
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 Verloren bezoeken bij robot kosten energie
 Gericht koeverkeer

 Stoomdesinfectie van arm is een enorme energieverslinder
 Ontsmetten met waterstofperoxide

 Separatiekoeien melken in groep zodat er geen tussenreinigingen nodig zijn
 Selecteren op hoogproductieve en snel-melkende koeien
 Tijdig onderhoud bespaart veel energie
 Korte afstand tussen robot en koeltank 
 Buffervat afzonderlijk reinigen met klein volume aan water op lagere temperatuur



MAAK GEBRUIK VAN GOEDKOPE EN 

DUURZAME ENERGIE
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Geisers op gas

• Goedkoper

• Minder CO2 uitstoot

• Aansluiten op warmteterugwinning of 

zonneboiler

• HR condensatieboiler nuttig tot 60°C
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Zonnepanelen en zonneboilers
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Energie verbruiken wanneer ze goedkoop is!
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DLV infobrochure “Energie en kosten besparen”

Voorbeelden van peak shaving

• Boilers ‘s nachts opwarmen

• Melk diep koelen tot 2 °C ‘s nachts

• Koude opslaan in een ijsaccu ‘s nachts of wanneer zonnepanelen elektriciteit opwekken

• Uitgesteld reinigen van melkkoeltank (pauze na koude voorspoeling)
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