
                                         

                           

 

KENNISARENA ENERGIE op VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015 om 13:30 uur 

Op vrijdag 13 februari wordt een Kennisarena Energie georganiseerd over het besparen op energie bij het 
bewaren en drogen van bloembollen. Tijdens deze bijeenkomst is er ook uitgebreid aandacht voor het 
duurzaam opwekken van energie. Wij willen u van harte uitnodigen om hieraan deel te nemen.  
 
Bedrijven die de apparatuur leveren om de besparingen te realiseren of energie op te wekken zijn aanwezig en 
zullen toelichtingen geven op de verschillende mogelijkheden. Daarnaast is er aandacht voor het financiële 
aspect en het energie onderzoek. Het IDC Bollen & Vaste planten coördineert de bijeenkomst in samenwerking 
met de Greenport Duin- en Bollenstreek. 
 
De  kennisarena start om 13:30 uur bij vdSlot Tulips, Johan Speelmanweg 7 in Voorhout. VdSlot heeft net een 
nieuw bedrijfsgebouw neergezet, hiervoor is een rondleiding in het programma opgenomen.  André 
Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB, opent de bijeenkomst en huldigt het meest zuinige bedrijf volgens 
de Energiemonitor van het convenant ‘Schoon en Zuinig’ in de Greenport Duin- en Bollenstreek. 
 
De volgende technieken en onderwerpen worden toegelicht: 
 
Thema  - Besparen bij bewaren   

 Ethyleen gestuurde bewaring  en klimaatcomputer (Sercom)  

 Frequentie regelaars  en gelijkstroom ventilatoren (Eval)  

 Demonstratie over doormeten droogwanden (Wageningen UR PPO)   

 Computergestuurde circulatie met digitaal magazijnsysteem (Agratechniek)  
 

Thema – drogen  

 Drogen met kaslucht (van der Slot Tulips)   

 Deficit droger (Sercom)  

 Zonnedak    
 
Thema - Duurzaam opwekken van energie  

 Warmte kracht koppeling   (warmerdam Installatietechniek) 

 Warmtewisselaar en hergebruik warmte droog en ventilatielucht (Bernard Schulte B.V.)   

 Windenergie (Achimedes)  

 Zonnepanelen (Expirion)   

 Biomassa (Meerlanden)  

 Houtkachels (Tubro)   
 
Informatie hoek 

 Financiering: Rabobank Bollenstreek en Flynth 

 Energiemonitor: Wageningen UR PPO 

 Praktijknetwerken: DLV Plant 

 Schoon en zuinig: RVO en KAVB 

 IDC Bollen & Vaste planten 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Barry Looman      Maaike Westerbeek van Eerten 
IDC Bollen & Vaste Planten    Greenport Duin- en Bollenstreek 
T. 0252-462181      T. 0252-745561 
E. barry.looman@wur.nl     E. maaike@greenportdb.nl  
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