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Introductie

publicatiereeks Hva kenniscentrum tecHniek
In deze publicatiereeks bundelt het Kenniscentrum Techniek van de Hogeschool van Amsterdam de resultaten van 
praktijkgericht onderzoek. De publicatie is gericht op professionals. Het ontsluit kennis en expertise die via prak-
tijkgericht onderzoek van de HvA in en vanuit de Metropoolregio Amsterdam wordt verkregen. Deze publicatie 
geeft de lezer handvatten om tot verbetering en innovatie in de technische beroepspraktijk te komen.

Domein techniek

Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam is de grootste technische HBO van Nederland. Het domein 
bestaat uit elf technische opleidingen en twee technische leerroutes. Het palet aan opleidingen is zeer divers, 
van E-Technology tot Logistiek, van Bouwkunde tot Forensisch Onderzoek en van Maritiem Officier tot Aviation 
Studies.

Onderzoek bij domein techniek

Onderzoek heeft een centrale plek bij domein Techniek. Dit onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk en draagt 
bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en aan praktijkinnovaties. Het praktijkgericht 
onderzoek van de HvA heeft drie functies:

 

Domein Techniek kent 5 onderzoeksprogramma’s die allen nauw gekoppeld zijn aan een deel van de opleidingen.  
De programma’s zijn:

 
Het HvA Kenniscentrum Techniek is dé plek waar de resultaten van het praktijkgericht onderzoek worden 
gebundeld en uitgewisseld.

redactie
De publicatiereeks is uitgegeven door het HvA kenniscentrum Techniek. De redactie is gevormd door lectoren  
en onderzoekers van het domein Techniek van de HvA, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van bedrijven 
en ander kennisinstellingen. De redactie verschilt per publicatie.

     •   Het ontwikkelen van kennis
     •   Ervoor zorgen dat (de ontwikkelde) kennis ten goede komt aan de beroepspraktijk en maatschappij
     •    Ervoor zorgen dat (de ontwikkelde) kennis doorwerkt in het onderwijs, inclusief de professionalisering 

van docenten

     1.   Aviation
     2.   CleanTech
     3.   De Stad
     4.   Forensisch onderzoek
     5.   Mainport Logistiek
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1 inleiDing

 
In dit boekwerk leest u de resultaten van ons toege-
past onderzoek naar Duurzaam Bewaren. Dit is één 
van de twee publicaties van het onderzoeksproject 
Sustainable Systems for Food. Het project is uitge-
voerd door het CleanTech-onderzoeksprogramma 
met behulp van RAAK-mkb-subsidie van de Stich-
ting Innovatie Alliantie. 

1.1   Doelgroep

De publicatie is bedoeld voor professionals geïnteres-
seerd in de mogelijkheden om koelhuizen te verduur-
zamen. Vanuit pure professionele interesse, of omdat u 
bijvoorbeeld als ondernemer, adviseur of technologie-
ontwikkelaar al actief bent met het duurzamer maken 
van koelhuizen. 

De publicatie geeft inzicht in de energetische aspecten 
van het bewaarproces van fruit en in de (toekomstige) 
technieken om het energieverbruik van bestaande en 
nieuwe koelhuizen drastisch te verminderen. Het toont 
fruittelers en eigenaren van koelhuizen welke technie-
ken potentie hebben om het energieverbruik van hun 
koelhuis te verminderen. Aan adviseurs, installateurs 
en bouwbedrijven laat het zien welke mogelijkheden 
er zijn om een zo energiezuinig mogelijk koelhuis of 
installatie te ontwerpen. En het geeft bedrijven die 
technologische systemen ontwikkelen en leveren voor 
koelhuizen een blik op de toekomstige technologi-
sche mogelijkheden, als aanzet tot een strategische 
ontwikkelagenda. Tot slot laat deze publicatie zien wat 
de onderzoeksactiviteiten zijn die de HvA op dit gebied 
ontplooit en waar voor eenieder mogelijkheden liggen 
voor samenwerking.
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Aanleiding
Door schaarste van grondstoffen en fossiele ener-
gie, en de toenemende milieuregelgeving, neemt de 
noodzaak om duurzaam te ondernemen en produ-
ceren met de dag toe. Zowel voor grote onderne-
mingen als het midden- en kleinbedrijf (mkb). Be-
halve een noodzaak, biedt duurzaam ondernemen 
het mkb ook kansen. Denk aan het verhogen van 
efficiëntie en productiviteit. Innovaties op dit ter-
rein bieden daarom interessante perspectieven, bij-
voorbeeld voor de food- en agrisector. Maar ook 
voor bouwers van apparaten en machines uit de 
elektrotechnische sector. 

Helaas is er vandaag de dag sprake van een kennis-
kloof. Veel praktische, vaak specialistische, kennis 
zit bij technologische mkb-bedrijven (‘technologie-
aanbieders’). De meer fundamentele kennis van 
schone technologie (denk aan duurzame materialen, 
productie- en energietechnieken) is te vinden bij 
kennisinstellingen. Doordat deze kennis vaak ver-
spreid is over meerdere instellingen en vakgebieden 
is deze minder toegankelijk voor het bedrijfsleven. 
Ook is de kennis lang niet altijd direct toepasbaar 
door en ín het mkb. Om tot innovatieve en duur-
zame oplossingen te komen, is het dus nodig om 
de praktische food/agrispecifieke kennis van mkb-
bedrijven – en de actuele, fundamentele kennis van 
kennisinstellingen – slim te combineren.

raak-mkb-project sustainable systems for food

Onderzoeksproject 
Voor het onderzoeksprogramma CleanTech van 
HvA Techniek is bovenstaand aanleiding om een 
onderzoeksproject te starten rondom Sustainable 
Systems for Food. Dit twee jaar durende project 
(uitgevoerd in de periode van maart 2011 tot april 
2013) is uitgevoerd met behulp van een RAAK-
mkb-subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie. 
Deze subsidie is erop gericht om kennisuitwisse-
ling en netwerkvorming tot stand te brengen tus-
sen het mkb, hogescholen en andere kennisinstel-
lingen. 

Doelstelling
De doelstelling van het Sustainable Systems for 
Food-project is het ontwikkelen en uitwisselen van 
kennis over schone technologie, het doen van on-
derzoek en het ontwikkelen van demonstrators en 
prototypes. Binnen het project is gewerkt aan twee 
onderwerpen:

     •   Duurzaam bewaren van groenten en fruit.

     •    Vertical farming voor commerciële landbouw 
in de stad.

Met de vergaarde kennis kunnen mkb’ers slimme 
machines en systemen ontwikkelen voor een scho-
nere en efficiëntere productie van voedsel. En dan 
vooral in de tuinbouw. De intentie is dat de Sustai-
nable Systems for Food bijdragen aan duurzamere 
voedselproductie, wat een duurzame economie een 
stap dichterbij brengt.

1.2   Onderzoek Duurzaam bewaren

Het na de pluk koelen en bewaren van groenten en fruit 
is een lastig proces. Zowel voor ‘zelfbewarende’ te-
lers als voor centrale koelhuizen. Vooral het bewaren 
van peren, een belangrijk exportproduct voor Neder-
land (70% van de perenteelt gaat naar Rusland, Span-
je, Engeland en Scandinavië), luistert nauw. De peren 
moeten om te beginnen na de pluk in zeer korte tijd 
gekoeld worden. Hierbij gelden strenge randvoorwaar-
den voor de atmosfeer, waaronder de luchtvochtigheid. 

Ook tijdens sorteerwerkzaamheden en transport is het 
belangrijk het fruit op de juiste temperatuur en in de 
juiste conditie te houden. Aangezien het plukseizoen 
slechts enkele weken duurt, is er bovendien een piek in 
de energievraag gedurende die periode. 

De specifieke vraag van een fruitteler over de moge-
lijkheden van het duurzaam bewaren van appels en pe-
ren en de belangstelling hiervoor bij een aantal andere 

Onderzoeksprogramma cleantech

Onderzoeksprogramma CleanTech is één van de vijf 
onderzoeksprogramma’s van HvA Techniek. Door 
praktijkgericht onderzoek wil de HvA bijdragen aan 
de verbetering en innovatie van de beroepspraktijk. 
Het CleanTech-onderzoeksprogramma richt zich 
hierbij op innoveren, creëren en ondernemen met 
duurzame technologie en heeft als doelstelling ken-
nis van schone technologie om te zetten in com-

merciële toepassingen. Het onderzoeksprogramma 
CleanTech wordt uitgevoerd onder leiding van Inge 
Oskam, lector Technisch Innoveren & Onderne-
men, en Robert van de Hoed, lector Energie & In-
novatie. Daarnaast is er een nauwe samenwerking 
met de opleidingen Technische Bedrijfskunde (TBK),  
E-technology (E-tech), Engineering Design & Inno-
vation (EDI) en de studieroute Product Design. 

fruittelers in Noord-Holland, is aanleiding voor Syn-
tens en Howa Bouwgroep (actief in de agrisector) om 
een innovatiecluster te formeren dat zich buigt over 
deze vraag. Het geformeerde cluster bestond bij aan-
vang van dit project uit twee fruittelers die de klant-
vraag vertegenwoordigen en vier gespecialiseerde 
technologieleveranciers die gezamenlijk werken aan 
een duurzame oplossing. De Hogeschool van Amster-
dam, TNO en Wageningen Universiteit zijn als ken-
nisleveranciers betrokken bij het project. Syntens en 
Agriboard fungeren op hun beurt als intermediairs en 
samenwerkingsorganisaties. Later is het cluster nog 
uitgebreid met exploitanten van koelhuizen en aanvul-
lende technologieleveranciers.

Binnen het Sustainable Systems for Food project is 
onderzoek gedaan naar de vraag: ′Wat zijn de moge-
lijkheden voor het duurzamer bewaren van fruit en wat 
is de technische en financiële haalbaarheid daarvan?” 
Tijdens het onderzoek is vooral gekeken naar state-
of-the-art kennis van koude- en bewaarsystemen. En 
naar energiebesparingsmogelijkheden door integratie 
van kennis van het bewaarsysteem, bouwwijzen en van 
meten, besturen en productkwaliteit. Het onderzoek 
focust zich in eerste instantie op het duurzaam bewa-
ren van peren. Als daar een goede, duurzame oplossing 
voor is ontwikkeld, is de methodiek ook te vertalen naar 
andere fruit- en groentesoorten.

1.3   aanpak en uitvoering onderzoek

Deskresearch, rondetafelgesprekken, interviews en 
bedrijfsbezoeken hebben onder meer geresulteerd in 
een markt- en functieanalyse en een technologieroad-
map. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is de ont-
wikkeling van een simulatiemodel. Met dit model is het 
effect op het energieverbruik van nieuwe technieken en 
gebruiksmogelijkheden voortaan snel te beoordelen. 

Samenwerking met het mkb is essentieel voor praktijk-
gericht onderzoek. Het onderzoek is daarom uitgevoerd 
vóór en mét mkb-bedrijven. Van fruitbedrijven, centrale 
koelhuizen en technologieleveranciers tot installatiebe-
drijven en bouwondernemingen. Daarnaast is dankbaar 

gebruikgemaakt van de bewaarkennis van Wageningen 
UR en van de koeltechnische kennis van TNO. 

Studenten vanuit verschillende opleidingen leverden 
een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Diverse 
studententeams hebben, in het kader van hun oplei-
ding, deelonderzoeken uitgevoerd en modules voor het 
energiemodel gemaakt. Deze studentenprojecten staan 
steeds in kaders door deze publicatie heen beschreven 
en laten zien hoe HvA de wisselwerking tussen onder-
wijs, onderzoek en praktijk vormgeeft. Achter in deze 
uitgave is een lijst opgenomen met de namen van alle 
organisaties en personen die betrokken zijn geweest bij 
het onderzoek.
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studentenproject fruitzicht:  

nieuwe innOvatiericHtingen vOOr fruitsectOr

Negen vierdejaarsstudenten Technische Bedrijfskunde verzorgden de aftrap voor het 
Sustainable Systems for Food-project. Voor het cluster Duurzaam Bewaren verkend-
en zij trends en ontwikkelingen in de markt en nieuwe technologische mogelijkheden. 
Vervolgens vertaalden zij deze in een marktroadmap en een technologieroadmap. Ze 
brachten de waardeketen van ‘steeltje tot keeltje’ in kaart en ontwikkelden persona’s 
(beelden) van de klant in de toekomst. 
Op basis van de toekomstvisie onderzochten de studenten nieuwe product-markt-
combinaties voor het midden- en kleinbedrijf in de fruitteelt in Noord-Holland.  
Negen veelbelovende innovatierichtingen zijn samen met de bedrijven uitgekozen en 
verder uitgewerkt. Dit leidde tot verrassende concepten voor onder meer: 

     •    Het bewaren van fruit: magnetisch koelen en CO2-koelen.

     •    De productie: robotisering van de oogst, gekleurd licht voor een hogere opbrengst, 
verticale stadslandbouw en het plaatsen van een chip in het fruit om de kwaliteit te 
monitoren.

     •    De distributie en verkoop: samenwerken in een coöperatie, directe verkoop aan de 
consument en intelligente etiketten op de verpakking.

Een deel van deze ideeën zijn verder onderzocht en weergegeven in deze publicatie.

1.4   leeswijzer

verkenning van probleem en speelveld 

Om te beginnen hebben we de fruitsector verkend. 
In hoofdstuk 2 ‘Bewaren van fruit’ bespreken we de 
trends waaraan de sector onderhevig is en leggen we 
uit waarom we voor het onderzoek de focus leggen op 
het bewaren van peren. Ook gaan we in op de uitda- 
gingen waar fruittelers en centrale koelhuizen voor 
staan. Hoofdstuk 3 ‘Koelhuizen en hun functies’ laat 
zien wat representatieve koelhuizen zijn en welke func-
ties zij vervullen. Ook brengen we in kaart wat de ver-
eiste omstandigheden zijn voor het bewaren van peren, 
als behoud van de kwaliteit van het product leidend is. 

simulatiemodel en technologische  
mogelijkheden

Om verschillende duurzame technieken met elkaar te 
vergelijken, is een dynamisch simulatiemodel gebouwd 
dat een koelcel, de installaties en het koelproces simu-
leert. De uitgangspunten voor dit model en de wijze 
waarop het is opgebouwd zijn beschreven in hoofdstuk 

4 ‘Kijken naar energie’. In hoofdstuk 5 ‘Technologie van 
nu en morgen’ presenteren we een technologieroad-
map. Deze roadmap geeft aan wat de verschillende 
technieken zijn om de energievraag van een koelhuis te 
verminderen en de alsnog benodigde energie duurza-
mer op te wekken. We geven een toelichting op de hui-
dige technieken en welke mogelijkheden de toekomst 
biedt. 

innovatierichtingen en vervolg- 
onderzoek

In hoofdstuk 6 ‘Innovatierichtingen’ gaan we dieper in 
op enkele innovatieve, potentiële richtingen. We la-
ten zien welke technieken geschikt zijn om bestaande 
koelhuizen te verbeteren en hoe een duurzaam koelhuis 
er in de toekomst uit kan zien. Tot besluit geven we in 
hoofdstuk 7 ‘Hoe nu verder?’ onze visie op de verdere 
ontwikkeling van duurzaam bewaren in een koelhuis. 
We bespreken de toepassingsmogelijkheden van het 
simulatiemodel voor bedrijven en kennisinstellingen, en 
gaan in op het vervolg dat de HvA samen met anderen 
aan het onderzoek wil geven.

HOwa bouwgroep: “Ik heb gemerkt dat juist studenten zonder belemmering 
kunnen denken in oplossingen, in tegenstelling tot professionals die al diep in 
de materie zitten.”

sjaak beemster is directeur bij HOWA Bouwgroep bv en lid van het cluster 
Duurzaam Bewaren.

U bent indertijd degene geweest die het initiatief 
voor het cluster Duurzaam Bewaren heeft genomen. 
Wat waren uw beweegredenen?

Ik wilde meer continuïteit in de innovatieve ontwik-
kelingen binnen de sector en dacht dit te bereiken 
door met meerdere partijen uit het bedrijfsleven, 
met kennisinstellingen en met de overheid, samen te 
werken.

Hoe zijn de verschillende partijen vervolgens bij el-
kaar gekomen?

Ik was al in gesprek met Syntens over het ontwikke-
len van een duurzame koelcel. Syntens had op haar 
beurt al verschillende samenwerkingsverbanden met 
de Hogeschool van Amsterdam. Zodoende was een 
link met de HvA snel gelegd. Ook Agriboard en WUR 
waren enthousiast. 

We bepaalden gezamenlijk ons streefdoel over tien 
jaar: een koelcel die geen energie-input nodig heeft. 
Misschien geen realistisch streven, maar een prima 
doel om gezamenlijk naar uit te kijken. Verder stond 
voorop dat we de wens van de klant en gebruiker 
centraal moesten stellen, om niet met oplossingen 
te komen die niet toepasbaar of gewenst zouden 
zijn. Daarom zijn er in het cluster ook koelbedrijven 
en fruittelers opgenomen. Zo bleek al direct bij het 
aftasten van de wensen van de klant hoezeer de te-
rugverdientijd van de innovatie leidend is voor hen. 

Dit bood ons een duidelijk startcriterium: de innova-
tie moet in kleine stappen door te voeren zijn.

Wat zijn uw ervaringen tot nu toe? En is er al spin-
off van het project merkbaar in uw eigen bedrijf?

Ik merk dat de Hogeschool van Amsterdam een soort 
constante factor is die continuïteit aan het project 
geeft. Zowel naar de andere partijen in het cluster 
als naar de studenten die op de projecten werken. 
Dit is belangrijk om niet steeds weer het wiel op-
nieuw te hoeven uitvinden. We zijn natuurlijk nog 
steeds in de ontwikkelingsfase, dus de spin-off is op 
dit moment gering. Wel merk ik nu al dat klanten in 
ons een breder aanspreekpunt zien, omdat ze weten 
dat je als bedrijf met meerdere kennisinstellingen in 
contact staat.

Waarom werkt niet elk bedrijf in de sector inmiddels 
op deze manier? 

Dat zit ‘m denk ik in de angst voor het onbekende 
die kleeft aan innoveren en de investeringen die 
ermee gepaard gaan. Ook mist er van oudsher een 
aansluiting tussen de hogescholen en het bedrijfsle-
ven, en worden de kansen die liggen in het slaan van 
bruggen niet herkend. Zo heb ik gemerkt dat juist 
studenten zonder belemmering kunnen denken in 
oplossingen, in tegenstelling tot professionals die al 
diep in de materie zitten. Het is dus belangrijk om 
het samenwerkingsverband zoals wij dat hebben, 
goed uit te dragen. Hiermee is wellicht de angst voor 
het innoveren weg te nemen bij andere bedrijven.
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De fruitteelt is een belangrijke sector voor Nederland. 
Voor de eigen consumptie en voor de export. Onze 
peren zijn een gewild product in het buitenland. Maar 
door nieuwe regelgeving en toenemende aandacht voor 
duurzaamheid staat de sector onder druk. In dit hoofd-
stuk werpen we een blik op de fruitsector en specifiek 
op het jaarrond bewaren van peren. We gaan in op de 
uitdagingen en laten zien hoe het onderzoek van de 
HvA daarop inspeelt.

2.1   trends en ontwikkelingen

De volgende trends en ontwikkelingen zijn van invloed 
op het willen verduurzamen van de fruitteelt. 

Belang van fruitteelt voor Nederland
In Nederland bestaat de fruitteelt voor het overgrote 
deel uit appel- en perenteelt. Ter onderstreping de vol-
gende gegevens uit 2011 (LTO Nederland, 2012 en 
ABN AMRO Sector Research, 2012):

2 bewaren van fruit 

     •    Het areaal fruitteeltbedrijven bedraagt 19.230 
ha, waarvan 85% dienstdoet voor het telen van 
appels en peren (elk de helft).

     •    Het aantal bedrijven in Nederland dat fruit teelt 
is 2.570; 65% hiervan zijn gespecialiseerde fruit-
teeltbedrijven.  

     •    De productiewaarde van vers fruit bedraagt 440 
miljoen euro; dit is ruim 18% van de productie-
waarde van alle akkerbouwproducten samen.  

     •    De exportwaarde van fruit is 4.323 miljoen euro. 
34% van de export gaat naar Duitsland en 13% 
naar Frankrijk. Nederland heeft hiermee 17% van 
de totale EU-fruituitvoer in handen van. 

Volgens Borgdorff  (2010) eet een huishouden in  
Nederland gemiddeld 22,3 kg appels en 5,1 kg peren 
per jaar. In 2005 produceerde Nederland ruim 5,4 keer 
meer peren dan het zelf nodig had. Het overgrote deel 
van deze productie is geëxporteerd (Van Galen & Hiet-
brink, 2008).
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Bewaren van fruit Bewaren van fruit

seizoensfruit, het hele jaar door

De pluk van peren is van half augustus tot half oktober. 
Omdat de consument graag het jaar rond van peren wil 
genieten, probeert de fruitsector het product zo lang 
mogelijk te bewaren. Uiteraard zijn hiervoor verschil-
lende methoden, waarvan het klassieke inmaken er één 
is. Maar het liefst willen we vers fruit, het hele jaar 
door. Door verbetering van de bewaartechnieken in de 
afgelopen tientallen jaren is die wens in vervulling ge-
gaan. De consument kan vandaag de dag het hele jaar 
verse appels en peren kopen.

van een lange keten naar local-for-local
 
Voordat appels en peren in de fruitschaal van de con-
sument liggen, hebben ze vaak al een lange weg afge-
legd (zie figuur 2.1). De vruchten worden na de pluk 
vele maanden bewaard in een centraal koelhuis of in 
een eigen bewaarfaciliteit van de teler. De waardeke-
ten in figuur 2.1 gaat ervan uit dat het fruit als losse 
stuks of eventueel geschild, gesneden en verpakt bij de 
consument terechtkomt. Wanneer het fruit verwerkt 
wordt in sappen, jams of andere gerechten, of wanneer 
de distributie via groothandels verloopt, komen er logi-
scherwijs een paar extra transportstappen bij. 

Tegenwoordig zie je steeds vaker initiatieven om de ke-
ten te verkorten en de oogst lokaal af te zetten (Plat-
form Agrologistiek, 2013). Fruittelers verkopen hun 
oogst bijvoorbeeld aan de lokale middenstand of direct 
aan de consument via hun een eigen (web)winkel. Soms 
is het zelfs mogelijk voor de consument om het fruit 
eigenhandig te plukken. 

Figuur 2.1 Fruit van teelt tot consument en de daarbij betrokken partijen

Duurzaam fruit

Bevolking, bedrijfsleven en overheid hebben in toene-
mende mate aandacht voor duurzaamheid (Bastiaansen, 
2012). Ook in de fruitteelt staat duurzaamheid (MVO 
Nederland, 2013) de afgelopen decennia hoger op de 
agenda. De eerste stappen in het minder en efficiënter 
gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen zijn gezet. 
Het verminderen van het energieverbruik bij koelen is 
de volgende stap. Volgens MVO Nederland scoren bui-
tenlandse appels en peren soms beter op duurzaamheid 
dan Nederlands fruit. Simpelweg omdat het energie-
verbruik voor het transport naar Nederland aanzienlijk 
lager is dan het energieverbruik voor langdurig bewa-
ren in lokale koelcellen. Het jaarrond leveren van fruit 
in regio’s waar het ook is geoogst, komt hoe dan ook 
langzaam op gang. Het zou wel eens de voorkeur kun-
nen krijgen bij omgevingsbewuste consumenten.

Dit lokaal produceren voor lokale consumptie noemen 
we ook wel local-for-local. Deze trend speelt in op de 
behoefte van consumenten aan producten uit de eigen 
regio. Deze ontwikkeling zie je al veel in de landen om 
ons heen, en is ook in Nederland aan een opmars bezig. 
Local-for-local heeft een aantal voordelen. Zo heeft 
de teler directer contact met de klant en, door uitslui-
ting van de tussenhandel, een hogere winstmarge. Voor 
de consument is het prettig te weten waar het voedsel 
vandaan komt. En voor het milieu bespaart local-for-
local een flink aantal transportkilometers (Van Traa, 
2011).

studentenproject: lOcal-fOr-lOcal-businessmODel

Technisch Bedrijfskundige Soufiane Batou studeerde in 2011 af op een onderzoek voor 
Agriboard Noord-Holland Noord. De vraag van Agriboard was hoe telers in Noord-Hol-
land Noord hun nettowinstmarge kunnen verbeteren met een nieuw businessmodel. Sou-
fiane onderzocht het productieproces bij de teler, voerde een uitgebreide sectoranalyse 
uit en onderzocht nieuwe product-marktcombinaties en verdienmodellen. Op basis van 
dit onderzoek ontwikkelde hij een businessmodel voor de lokale verkoop van fruit. De 
conclusie: met een verbreding van het assortiment, meerdere verdienmodellen en andere 
verkoopkanalen creëren telers meerwaarde, verlagen ze de kosten en spreiden ze risico’s.
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2.2   Jaarrond bewaren van peren

Peren worden bewaard in koelhuizen. In centrale koel-
huizen van coöperaties of bij telers zelf. Deze koel-
huizen moeten waarborgen dat de peer na bewaren 
voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld door het 
Kwaliteitscontrolebureau (2011). Om het hele jaar te 
kunnen voorzien in fruit van eigen bodem, is een duur-
zame bewaartechnologie nodig. Omdat van alle fruit-
soorten die grootschalig in Nederland geteeld worden 
peren het lastigst te bewaren zijn, focussen we ons in 
eerste instantie op dit product. Wanneer het lukt het 
bewaren van peren te verduurzamen dan is de kans 
groot dat de oplossing ook toepasbaar is op het koelen 
en langdurig bewaren van andere fruitsoorten, groen-
ten en landbouwproducten. 

Bewaren	net	onder	0˚C

Het bewaren van peren is in feite het rijpingsproces van 
de peer vertragen. Dat doe je door de temperatuur en 
het zuurstofgehalte te verlagen. Doordat peren suiker-
rijk zijn, bevriezen ze pas vanaf ongeveer -2,0 °C. Lang-
durig bewaren van peren gebeurt daarom net onder de 
0°C. Veelal in gasdichte koelcellen met een zeer laag 
zuurstofgehalte: ook wel Ultra Low Oxygen-cellen of 
ULO-cellen genoemd (Sprenger Instituut, 1982). Tij-
dens het bewaren wordt het vochtverlies nauwlettend 
in de gaten gehouden. Te veel vochtverlies maakt het 
product namelijk slap. Te weinig vochtverlies vergroot 
de kans op inwendige bruinverkleuring (Van de Geijn, 
Van Schaik, Schoorl & Verschoor, 2006).

inkoelfase en bewaarfase

Het bewaarproces is op te delen in twee hoofdfases:  
de inkoelfase en de bewaarfase. 

     1.    Tijdens de inkoelfase wordt de net geplukte 
peer zo snel mogelijk gekoeld van de pluktem-
peratuur (ongeveer 15˚C tot 20˚C) naar de 
bewaartemperatuur (ongeveer -0,5˚C). Deze 
fase is uiterst kritisch voor de bewaarduur, om-
dat temperatuurschommelingen bij het inkoelen 
al snel 30 tot 50% van het totale vochtverlies 
kunnen veroorzaken(Sprenger Instituut, 1982).  

     2.    Tijdens de bewaarfase dient de temperatuur 
dan ook zo constant mogelijk te zijn. Om be-
vriezing van het product te voorkomen, mag de 
temperatuur bovendien niet te laag zijn. Om het 
vochtverlies te beperken wordt er met relatief 
lange onderbrekingen gekoeld (Van de Geijn et 
al., 2006).

energieverbruik

Als je kijkt naar het energieverbruik dan blijkt dat de 
inkoelfase de bepalende factor is voor het benodigde 
vermogen van de gebruikte koude-installaties. Is er 
bijvoorbeeld 26,5 kW nodig voor het inkoelen van pe-
ren dan zal er, afhankelijk van de buitentemperatuur, 
slechts 2 tot 3,3 kW nodig zijn tijdens de bewaarfase 
(Van de Geijn et al., 2006).

uitfasering koudemiddelen

Voor het koelen wordt gebruikgemaakt van een kou-
demiddel. Door de uitfasering van koudemiddelen op 
basis van CFK’s en HCFK’s (Agentschap NL, 2012a) 
staan de telers en centrale koelhuizen steeds meer on-
der druk. Ze zijn daarom naarstig op zoek naar nieuwe 
koeltechnieken. Technieken die gebruik kunnen ma-
ken van andere koudemiddelen en tegelijkertijd minder 
energie verbruiken. 

2.3   uitdagingen 

Samengevat zijn er drie hoofdbrekens bij het bewaren 
van peren:

     •    Vanwege hun CO2-uitstoot staan conventionele 
koelsystemen maatschappelijk ter discussie. 

     •    De overheid faseert een aantal bestaande kou-
demiddelen (op basis van CFK’s en HCFK’s) uit. 
Vanaf 2015 zijn deze verboden (InfoMil Agent-
schap NL, 2012 en European Commision, 2012). 

     •    De kosten van bewaren zijn erg hoog door ope-
rationele koelkosten, en derving van inkomsten 
door rot.

 
We geven een toelichting op deze drie problemen en 
bespreken de uitdaging die hieruit voorkomt.

Volgens de Europese wet- en regelgeving (InfoMil 
Agentschap NL, 2012) is het sinds 2010 verboden 
koelsystemen bij te vullen met ‘maagdelijke’ CFK’s en 
HCFK’s. Bijvullen met geregenereerde HCFK’s is nog 
tot 2015 toegestaan. Na die datum is het alleen nog 
mogelijk een installatie bij te vullen met HFK’s of met 
natuurlijke koudemiddelen.

Het ziet ernaar uit dat de EU de regelgeving verder 
aanscherpt. De verwachting is dat de herziening van 
de F-gassenverordening, waar de HFK’s deel van 
uitmaken (Koudeenluchtbehandeling, 2013), in het 
Europees Parlement op een felle discussie uitloopt. 
De Europese Commissie stelt in een ontwerpverslag 
voor om ook HFK-gebruik in de gehele EU te verbie-
den in alle belangrijke sectoren, waaronder koeling en 
airconditioning. Daarnaast is er sprake van een HFK-
verbod voor nieuwe apparatuur in de industriële en 
commerciële koeling. Genoemde specifieke verboden 
zijn (European Commision, 2012):
     •    Koelapparatuur die F-gassen bevatten met 

GWP1 van 2150 of meer – vanaf 2015.

     •    Hermetisch gesloten commerciële koelsystemen 
die HFK’s bevatten met GWP van 2150 of meer 
– vanaf 2015.

     •    Hermetisch gesloten commerciële koelsystemen 
die HFK’s bevatten – vanaf 2018.

     •    Stationaire koeling – vanaf 2020.

     •    Mobiele koeling, behalve vissersvaartuigen – van 
2025.

 
De lidstaten moeten de discussies nog voeren, maar het 
heeft er alle schijn van dat er Europese wetgeving in de 
maak is met als doelstelling om volledig over te schake-
len naar alternatieve technologieën die HFK’s vervan-
gen. Dit betekent dat ook koelhuizen de komende jaren 
moeten overstappen op natuurlijke koudemiddelen zo-
als ammoniak.

terugbrengen van cO2 -footprint 

De website van Agentschap NL (2012a) toont de 
emissies van koelinstallaties in koel- en vrieshuizen in 
2008. Het elektriciteitsverbruik van koel- en vrieshui-
zen in Nederland bedraagt 220.000 MWh per jaar. Dit 
is 0,025% van het totale energieverbruik van Neder-
land. De totale CO2-emissie in 2008 was 0,16 Mton/j, 
waarvan 85% veroorzaakt door het elektriciteitsver-
bruik en 15% door lekkage van koudemiddelen. De to-
tale emissie is 0,07% van het totale CO2-equivalent van 
heel Nederland.

De bijdrage aan het energieverbruik en de CO2-emis-
sies in Nederland lijkt klein. Dat komt omdat koel- en 
vrieshuizen maar 2% van alle koelinstallaties in Neder-
land beslaan (Agentschap NL, 2012b). Rekenen we ook 
andere toepassingen mee, zoals supermarktkoeling, 
dan verbruikt Nederland jaarlijks 12 PJ energie voor 
koeling van agro-food en 16 PJ voor industriële toe-
passingen. In totaal bedraagt het verbruik voor koeling 
19% van het totale elektriciteitsverbruik in de industrie 
en dienstensector (Agentschap NL, 2013). Ook is de 
koelsector door lekkages verantwoordelijk voor de uit-
stoot van 3% van alle niet CO2-broeikasgassen (InfoMil 
Agentschap NL, 2013).

Onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden en 
andere koelsystemen kan dus bijdragen aan het verla-
gen van de CO2-footprint van koelhuizen. Wat ook ef-
fect kan hebben in andere sectoren.

Overstappen op natuurlijke koude- 
middelen 

Koelmachines in koelhuizen maken gebruik van een 
koudemiddel. Deze koudemiddelen zijn onder te ver-
delen in verschillende groepen:

     •    Synthetische koudemiddelen.

     •    CFK’s (gechloreerde fluorkoolstoffen).

     •    HCFK’s (gechloreerde fluorkoolwaterstoffen).

     •    HFK’s (fluorkoolwaterstoffen).

     •    Natuurlijke koudemiddelen.
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verminderen van productiekosten 

De kosten voor het produceren van fruit zijn op te de-
len in kosten gemaakt tijdens de teelt, kosten voor het 
bewaren en kosten voor het sorteren en verpakken. 
De kosten verschillen per teeltbedrijf door verschil-
len in activiteiten en aantal hectare. Tabel 2.2 geeft de 
productiekosten van peren weer. Hierin is te zien dat 
bij een normale oogst, een oogst zonder afwijkende 
rottingspercentages, 12-18% van de productiekosten 
voor rekening komen voor bewaren. De bewaarkosten 
bestaan weer voor het leeuwendeel uit energiekosten 
voor het koelen. Onderstaand overzicht van de kosten 
is gebaseerd op een interview met Fruitbedrijf Pronk.

Tabel 2.2 Productiekostenopbouw van peren bij een 
fruitbedrijf 

Appels en peren onderscheiden we in drie kwaliteits-
klassen (Sprenger Instituut, 1982). Peren in klasse 1 
hebben de hoogste kwaliteit en de peren in klasse 3 
de laagste. Fruit dat voldoet aan de kwaliteitseisen van 
klasse 1 en 2 is te verkopen. Fruit in klasse 3 is bescha-
digd of misvormd. Dit fruit wordt verder verwerkt in 
de levensmiddelenindustrie. Peren die buiten deze drie 
klassen vallen, zijn rot en mogen niet verkocht worden. 

De hoeveelheid fruitrot is in grote mate bepalend voor 
wat de teler aan zijn oogst verdient en verschilt per 
oogst. Fruitrot heeft verschillende oorzaken. Van in-
vloed zijn uiteraard de weersomstandigheden, de be-
mesting en het gebruik van pesticiden. Ook het tijdstip, 
de manier van plukken en de wijze van bewaren, ver-

2.4   afbakening onderzoek

De HvA beperkt zich in dit onderzoek tot het bewa-
ren, omdat het bewaarproces, in tegenstelling tot het 
teeltproces, naast agrarische en biologische kennis ook 
technische kennis vereist. De uitdagingen voor de fruit-
sector zijn:

     •    Terugbrengen van de GWP of CO2-footprint;

     •    Overstappen op natuurlijke koudemiddelen;

     •    Verminderen van de productiekosten.

Door opkomende nieuwe regelgeving moeten koel-
huizen overstappen op natuurlijke koudemiddelen zo-
als ammoniak. Hier kan de HvA met onderzoek weinig 
aan bijdragen. De focus van het onderzoek ligt daarom 
op het verminderen van het energieverbruik van de 
koelhuizen. Dit draagt bij aan het terugdringen van de 
GWP-footprint én aan het verlagen van de productie-
kosten. Behoud van de kwaliteit van het product (de 
peer) staat verder uiteraard buiten kijf. 

Er is specifiek gekozen om het bewaren van peren te 
onderzoeken, omdat deze vanwege de lage tempera-
turen (onder 0°C) lastiger te bewaren zijn dan bijvoor-
beeld appels. Wie peren kan bewaren, kan ook appels 
bewaren. Niet andersom. We verwachten mede daar-
door dat de gehanteerde aanpak van waarde is voor an-
dere toepassingen en te vertalen is naar andere fruit-
soorten en landbouwproducten.

Uiteraard zijn er buiten het bewaarproces nog meer 
manieren om de duurzaamheid van peren te vergroten. 
De studenten van het Fruitzicht-project beschreven 
een aantal mogelijkheden. Ook het afstudeeronderzoek 
van Soufiane Batou voor Agriboard Noord-Holland 
Noord naar local-for-local-businessconcepten is een 
voorbeeld. Deze innovatierichtingen stippen we in deze 
publicatie slechts kort aan, maar kunnen net zo goed 
een bron van inspiratie zijn voor de sector.

student: “We kregen de mogelijkheid om op een vernieuwende manier onderzoek 
te doen naar een actueel complex probleem in de maatschappij.”

theodoor koelewijn is één van de studenten die in 2010 aan ‘Fruitzicht’, het 
eerste project binnen het Sustainable Systems For Food-onderzoekstraject, mee-
werkte. Inmiddels is Theodoor afgestudeerd Technisch Bedrijfskundige. 

Hoe kwam je bij het Fruitzicht-project terecht? 

Ik wilde graag het uitstroomprofiel ‘Innovatiema-
nagement’ volgen in mijn laatste jaar. Dat het thema 
van het uitstroomprofiel dat jaar ‘Duurzaam Bewa-
ren’ was, was met mijn achtergrond in duurzaam-
heid mooi meegenomen.

Hoe heb je het werken binnen Fruitzicht ervaren?

Het was één van de leukste ervaringen tijdens mijn 
studietijd bij TBK. Binnen het project kregen we de 
mogelijkheid om op een vernieuwende manier reëel 
onderzoek te doen naar een actueel complex pro-
bleem in de maatschappij. Waar andere projecten 
waren afgebakend, en er zogezegd ‘ouderwetse’ 
onderzoeksmethodes en modellen werden gehan-
teerd, werkten we bij Fruitzicht met de – toenter-
tijd – nieuwste methodes, zoals ‘Business Model 
Generation’ van Alex Osterwalder. Daarnaast kon ik 
in het project mijn creativiteit kwijt in het bedenken 
van concepten die geleid hebben tot het ontwikke-
len van de product-markt-combinaties (PMC). Ook 
daaraan heb ik veel plezier beleefd.

Heb je het idee dat dit project invloed heeft gehad op 
de rest van je studieloopbaan?

Het heeft in ieder geval mijn beeld van supermark-
ten bepaald. We kwamen er namelijk gaandeweg 
achter dat er een veel grotere problematiek achter 
het project stak dan we aanvankelijk dachten. Dit 
had vooral te maken met de grote macht die de 
supermarktketens hebben in de sector, en dat er 
een gemis aan vertrouwen was tussen partijen bin-
nen de sector. De PMC die we met deze kennis van 
zaken in het achterhoofd hebben bedacht, is die 
waarbij kleinschalige coöperaties hun eigen afzet-
gebied van fruit voorzien. Deze PMC noemden we 
‘Coöperazione Italiana 2.0’. 

Deelname aan het project heeft ook bijgedragen 
aan mijn kennis over duurzaamheid. Ik begin bin-
nenkort als assistent-projectleider Duurzaamheid 
bij Bureau Nieuwbouw van de Hogeschool van 
Amsterdam. Wellicht heeft het project daar ook wel 
een steentje aan bijgedragen!

pakken en transporteren, spelen een rol. Het bewaren 
is dus een belangrijke factor in de productiekosten. Hoe 
minder bewaarkosten, hoe interessanter voor de teler.
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kOelHuizen en Hun functies3

In dit hoofdstuk laten we zien hoe een koelhuis eruit 
ziet. Daarna gaan we in op de bewaaromstandigheden 
voor de peer en de deelfuncties die het bewaren van 
dit product in een koelhuis mogelijk maken. Tot slot 
laten we zien welke aspecten we specifiek onderzoe-
ken voor het terugdringen van de CO2-footprint en 
de bewaarkosten.

3.1   type koelhuizen

Koelhuizen bevatten vaak meerdere koelcellen. De 
afmetingen van koelcellen zijn afgestemd op de 
hoeveelheid product die op één dag in of uit de cel te 
rijden is. Een cel wordt vaak in één dag gevuld, zodat 

hij zo snel mogelijk weer is af te sluiten om het inkoel-
proces te starten. Soms smeren koelhuizen het vullen 
van een cel over meerdere dagen uit om zo de inkoel-
tijd van elke batch (meestal één vrachtwagen groot) in 
te korten. In principe is het streven altijd om een cel in 
één dag ook weer leeg te maken.
 
Op dit moment zijn grofweg twee typen koelhuizen en 
daarbij behorende celgroottes te onderscheiden:

     •   kleine lokale koelhuizen; 
     •   grote centrale koelhuizen.

De specifieke kenmerken van beide typen koelhuizen 
zijn in tabel 3.1 weergegeven.
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Tabel 3.1 Vergelijking kenmerken van kleine en grote koelhuizen

klein lokaal koelhuis 

Kleine koelhuizen staan veelal lokaal bij telers. In de 
meeste gevallen gebruikt de teler het koelhuis voor het 
bewaren van de eigen oogst; voornamelijk één product. 
Een klein koelhuis heeft meestal minder dan tien cel-
len, met elk een afmeting van 5,5 bij 8 meter met een 
hoogte van 7,5 meter en een inhoud van 330m3. Deze 
relatief kleine cellen zijn te vullen met drie vrachtwa-
gens van bijna 30 ton peren per vrachtwagen. 

Figuur 3.2 Doorsnede van een klein koelhuis met twee rijen cellen en een gekoelde gang of (voorkoel)sluis 

Een koelcel is opgebouwd uit geïsoleerde panelen. Een 
luchtdichte celdeur geeft toegang tot de koelcel. Vaak 
komen de deuren van de verschillende koelcellen uit op 
een gang. Figuur 3.2 toont een mogelijke indeling van 
een klein koelhuis met zes cellen. In de cellen van een 
klein koelhuis zijn verschillende metingen uit te voeren. 
Denk aan het meten van de luchtvochtigheid, het CO2 
-gehalte, de hoeveelheid zuurstof en ethyleen, en de 
temperatuur. 



2524

Koelhuizen en hun functies Koelhuizen en hun functies

3.2  Omstandigheden bij het bewaren

Vanaf de teelt van het product (de peer) tot aan het 
consumeren ervan doorloopt het product een aantal 
processen (zie figuur 2.1). We zoomen nu in op de 
processtap bewaren: de hoofdfunctie van een koel-
huis. Bij het bewaren van peren draait het om het 
verlengen van de levensduur van peren. Oftewel, het 
vertragen van het rijpings- en rottingsproces. Vier 
verschillende factoren hebben invloed op het rijpings- 
en rottingsproces (Sprenger Instituut, 1982) (zie 
figuur 3.4):

     1.    Chemische samenstelling van de atmosfeer in 
de koelcel.

     2.   Thermische omstandigheden in de koelcel.

     3.   Vochtregulatie in de koelcel.

     4.   Mechanische bescherming van de peren.

Figuur 3.4 Benodigde omstandigheden voor het bewaren van peren 

Figuur 3.3 Plattegrond van een groot koelhuis met 
meerdere rijen cellen. 

een groot centraal koelhuis
Coöperaties, bewaarbedrijven of veilingen gebruiken 
doorgaans grote koelhuizen (zie plattegrond figuur 
3.3). De cellen in het koelhuis zijn vaak verhuurd aan 
meerdere telers. Telers hebben in de regel de voor-
keur om een hele cel voor zichzelf te huren, maar als 
de batch te klein is, kan het zijn dat ze een cel delen. 
Een groot koelhuis ligt meestal centraal tussen de 
telers en bewaart vaak verschillende producten. Een 
groot koelhuis bevat meestal meer dan vijftig cellen 
met elk een inhoud van 487,5 m3. Deze cellen zijn 
dus een slag groter (6,5m x 10m) dan de koelcellen in 
kleine koelhuizen. Ze zijn te vullen met vier vrachtwa-
gens van bijna 30 ton. In totaal is in een grote koelcel 
dus meer dan 100 ton peren te bewaren. Ook in deze 
cellen worden verschillende metingen verricht. Naast 
de gangbare zaken als luchtvochtigheid, CO2, O2, 
ethyleen en temperatuur, is het soms ook mogelijk de 
hoeveelheid stikstof te meten. Grote koelhuizen hou-
den ook vaak het energieverbruik bij. 

behouden ingangskwaliteit peer

Alle functies en processtappen zijn erop gericht de 
oorspronkelijke kwaliteit van de peer te behouden. Zo-
als in paragraaf 2.2 al is besproken, is de kwaliteit van 
de peer van groot belang voor de teler: hoe hoger de 
kwaliteitsklasse van de peer, hoe hoger zijn opbrengst. 

Uiteraard is het effect van het bewaarproces mede af-
hankelijk van de zogenoemde ingangskwaliteit van de 
peer. De teler zelf kan tijdens het teelt- en plukproces 
een aantal zaken doen om de ingangskwaliteit van de 
peer zo hoog mogelijk te krijgen. Onder meer met de 
volgende maatregelen: 

     •    Tijdens de teelt: wortelsnoeien, bemesten en 
bestrijden van ziektes.

     •    Tijdens de pluk: plukken op het juiste tijdstip, 
voorzichtig plukken en voorzichtig in de kist  
leggen.

     •    Na de pluk: zo snel mogelijk vervoeren naar het 
koelhuis. 

 
In dit onderzoek gaan we uit van een ‘gezond’ ingangs-
product. Dit houdt in dat de peer vrij is van ziektes, 
schimmels en aantasting door bijvoorbeeld insecten of 
andere gebreken, zoals beschadigingen als gevolg van 
pluk of transport. 
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Figuur 3.5 Plaatsing kisten en verdampers in een koelcel (boven- en zijaanzicht).

chemische samenstelling van  
atmosfeer in koelcel

Voor het langdurig bewaren van peren is het O2- en 
CO2-gehalte in de cel belangrijk. De optimale klimaat-
condities voor het bewaren van een peer zijn een O2-
gehalte tussen de 1 - 3% en een CO2-gehalte tussen 
0 - 5% (Cantwell,2001). Om deze condities te berei-
ken, wordt de cel, nadat hij gevuld is, onder zogeheten 
ULO-omstandigheden gebracht. ULO staat voor Ultra 
Low Oxygen en houdt een zeer laag zuurstofgehalte en 
een verhoogd CO2- en stikstofgehalte in. Het creëren 
van ULO-omstandigheden in een cel duurt drie tot zes 
weken. De precieze tijd is elk jaar verschillend en af-
hankelijk van de oogst. 

De peer is een levend product dat ‘ademt’. Tijdens de 
ademhaling neemt de peer O2 op uit de lucht en geeft 
hij CO2 af. Door de afgifte van CO2 daalt het O2 ge-
halte in de cel geleidelijk. Om dit proces te versnellen, 
wordt er vaak stikstof in de lucht geïnjecteerd. Dit komt 
de bewaarduur ten goede, omdat de peer door het lage 
zuurstofgehalte minder zal ‘ademen’. Tegenwoordig 
houdt een zogenoemde scrubber het CO2-gehalte van 
de lucht in koelcellen op het juiste niveau.

thermische omstandigheden in koelcel

Bij de thermische omstandigheden in de koelcel maken 
we onderscheid tussen de temperatuur van de peer, de 
temperatuur van de lucht en de temperatuur van het 
koudemiddel in de verdamper. De optimale peertem-
peratuur voor het bewaren van peren ligt tussen de 
-1,5°C en 0,5°C (Cantwell,2001).

Afhankelijk van het pluktijdstip en de buitentempera-
tuur tijdens de oogst ligt de temperatuur van de net 
geplukte peer rond de 15°C à 20°C. Om zo min moge-
lijk vocht te verliezen en de kans op aandoeningen te 
verkleinen, is het zaak de peren zo snel mogelijk (liefst 
binnen 24 uur) af te koelen tot rond de -0,5°C. Een 
bekende aandoening door te laat inkoelen is ‘buikziek’ 
of ‘inwendig bruin’, waarbij het vruchtvlees vanuit het 
klokhuis eerst zacht en spoedig daarna bruin wordt. 
Uiteindelijk verandert de hele peer in bruine, oneetbare 
pulp (Sprenger Instituut, 1982).

Onafhankelijk van de gekozen koelmethode, vraagt het 
inkoelen veel energie. Het koelhuis moet namelijk een 
grote hoeveelheid warmte in korte tijd afvoeren. Maar 
ook voor het constant houden van de temperatuur tij-
dens het langdurig bewaren is veel energie nodig. Deze 
periode duurt veel langer dan de inkoelperiode. Daarom 
heeft deze periode, ondanks de lagere piekcapaciteit, 
de grootste invloed op het jaarlijkse energieverbruik. 

Door invloeden van buitenaf zoals temperatuur, zon-
nestraling en luchtvochtigheid zo veel mogelijk te be-
perken, is een eerste energiebesparing mogelijk. Ideaal 
is een volledig geconditioneerd klimaat, onafhankelijk 
van het buitenklimaat. Dit is mede te bereiken door de 
cel goed te isoleren, hem luchtdicht te maken en door 
de deur zo min mogelijk tussentijds te openen. 

vochtregulatie in koelcel

Door de koeling in de cel, condenseert vocht op de  
koelinstallatie. Dit vocht wordt via de lucht onttrokken 
aan de peren. Dit is een fysisch proces, dat te beïnvloe-
den is door de relatieve luchtvochtigheid, de tempera-
tuurverschillen tussen product, lucht en koelinstallatie, 
en de koeltijden slim af te stemmen.

Voor het langdurig bewaren van peren wil het koelhuis 
de vochtafgifte van de peer aan de omgeving beper-
ken. Een luchtvochtigheidsgehalte van de lucht tussen 
de 90-95% is optimaal (Cantwell,2001). Uit ervaringen 
van enkele koelhuizen blijkt dat peren die te veel vocht 
verliezen ‘slappe nekken’ vertonen. Te weinig vochtver-
lies daarentegen vergroot de kans op inwendige bruin-
verkleuring.  Het streven is daarom een vochtverlies van 
maximaal 2,5% per maand (Van de Geijn et al., 2006). 
Om uitdroging tegen te gaan, sluiten sommige telers 
kisten met peren aan de bovenzijde af met kunststof-
folie. 
 
mechanische bescherming van peren

Om te voorkomen dat peren beschadigen, bescherm je 
ze tegen stoten en tegen druk van andere peren. Bij-

voorbeeld door het opslaan van peren in kisten: een 
houten of kunststof krat. Openingen in de kist zorgen 
ervoor dat de gekoelde lucht de peren goed bereikt. De 
kisten hebben een afmeting van 1,2m x 0,9m x 0,6m en 
zijn stapelbaar (zie figuur 3.5). Het eigen gewicht van 
de peren én het risico op te warme peren in het hart van 
de kist, beperken de hoogte van de kist. Door ruimte 
vrij te laten tussen de stapels peren is luchtcirculatie 
mogelijk. Dit lukt beter met kunststof kisten, omdat het 
ontwerp ervan ervoor zorgt dat de kisten altijd recht op 
elkaar staan. 
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Figuur 3.7 Functieblokschema van het bewaren in een koelcel 

Zoals eerder aangegeven ligt de focus van dit onder-
zoek op het verminderen van het energieverbruik van 
koelhuizen in de gebruiksfase. Op vier niveaus:

     1.    Klimaatregeling: verbeteren van de klimaatbe-
heersing binnen het huidige koelsysteem door:

 •   optimaliseren van de klimaatregeling; 

 •   inzet van nieuwe meettechnieken. 

     2.   Koelsysteem: energiebesparing door:

 •   optimaliseren luchtcirculatie;

 •   inzet van nieuwe koelconcepten.

     3.    Koelcel: verduurzamen van de totale koelcel 
door: 

  •    verminderen energievraag door koelcelont-
werp; 

 •   inzet van duurzame energiebronnen;

 •   hergebruik van restwarmte.

3.4   focus op het koelsysteem 
en de koelcel

     4.    Koelhuis en omgeving: op weg naar een com-
pleet duurzame peer:

 •    ‘koelhuis van de toekomst’: passief of 
energieneutraal; 

 •   functie-integratie met de omgeving.

 
In samenwerking met een aantal bedrijven onderzoekt 
Wageningen Universiteit de klimaatregeling en lucht-
circulatie (niveau 1). Dit onderzoek is in volle gang 
en loopt tot en met juli 2014. Het onderzoek van de 
HvA spitst zich toe op het koelsysteem, niveau 2 (in-
zet van nieuwe koelconcepten), en de koelcel, niveau 
3. Stakeholders die hun voordeel kunnen doen met de 
onderzoeksresultaten zijn bedrijven uit de sectoren 
koeltechniek, besturingstechniek, atmosfeertechniek 
(ULO) en bouwtechniek. En natuurlijk ook eindklanten 
als centrale koelhuizen en telers met eigen koelhuizen. 
Op basis van de resultaten geven we richting aan hoe 
een koelhuis van de toekomst (niveau 4) eruit zou kun-
nen zien. 

3.3   functies van een koelhuis

De hoofdfunctie ‘bewaren’ van een koelhuis is onder te 
verdelen in drie functies:

     1.   Mechanisch beschermen van de peer. 

     2.   Transport mogelijk maken. 

     3.   Egaliseren van het klimaat.

Ad 1. Een kist beschermt de peer mechanisch.

Ad 2. Voor transport is toegang tot de cel nodig. Een 
celdeur maakt dit mogelijk. De kisten spelen een be-
langrijke rol, omdat die het mogelijk maken grote hoe-
veelheden peren eenvoudig en snel in of uit de cel te 
transporteren. 

Ad 3. Het egaliseren van het klimaat is erop gericht om 
de oorspronkelijke kwaliteit van de peer zo veel moge-
lijk te behouden. Deze functie is weer verder onder te 
verdelen in een aantal subfuncties, samenhangend met 
de omstandigheden die nodig zijn voor het (langdurig) 
bewaren van peren:

    •    Rijpingsproces chemisch vertragen door de sa-
menstelling van de atmosfeer te veranderen.

    •    Rijpingsproces thermisch vertragen door te 
koelen.

    •    Rottingsproces vertragen door het reguleren 
van de vochtafgifte tijdens het koelen of door te 
bevochtigen.

Figuur 3.6 Processtappen tijdens het bewaren in een koelcel

bewaren in vier stappen

Uit de toelichting op de benodigde omstandigheden 
voor het bewaren van peren blijkt dat de processtap 
bewaren onder te verdelen is in vier stappen. Ieder met 
een specifieke tijdsduur (zie figuur 3.6):

     1.    Inkoelen (verlagen temperatuur koelcel totdat 
de peren een temperatuur bereiken van-0,5°C) 
– 24 uur.

     2.    Bij ongeveer -0,5°C in (Ultra Low Oxygen) 
Controlled Atmosphere brengen (O2-gehalte 
verlagen en CO2-gehalte verhogen) – 3 tot 6 
weken.

     3.    Lang bewaren (egaliseren van het klimaat) – 1 
tot 10 maanden.

     4.    Klaarmaken voor transport (O2 en CO2 terug-
brengen naar normaal niveau) – één tot enkele 
dagen.

Om inzichtelijk te maken hoe de processtappen samen-
hangen met de bewaaromstandigheden is een functie-
blokschema opgesteld (zie figuur 3.7). Hierin zijn de 
processtappen die de peer doorloopt tijdens het bewa-
ren in de koelcel in de volgorde van de tijd weergege-
ven. Sommige functies lopen parallel, andere functies 
in serie. De corresponderende bewaaromstandigheden 
zijn in het blokschema in kleur weergegeven. 
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kiJken naar energie4

In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop ener-
giekostenbesparing en reductie van CO2-uitstoot tij-
dens het bewaren van peren te realiseren is. Allereerst 
belichten we het model van de Trias Energetica, een 
strategiemodel voor het besparen van energie. Ver-
volgens behandelen we een quickscan voor het kiezen 
van relevante koelmethoden en andere technologieën. 
Daarna lichten we toe hoe een dynamisch simulatie-
model in te zetten is om een koelcel door te rekenen 
en de grootste verbruikers te identificeren. Ten slotte 
bespreken we de betekenis van deze aanpak voor het 
verminderen van het energieverbruik.
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4.1   trias energetica 

Een veelgebruikte strategie voor het verminderen van 
het energieverbruik in een gebouw is het model van de 
Trias Energetica (zie figuur 4.1).

Het Trias Energetica-concept is ontwikkeld door No-
vem (de voorloper van Agentschap NL) en later als 
strategie uitgewerkt door de Technische Universiteit 
Delft, die de nadruk op de volgorde van de drie pijlers 
heeft gelegd: 

     1.   Beperk het energievraag.

     2.    Maak zo veel mogelijk gebruik van duurzame 
bronnen (hernieuwbare bronnen).

     2.    Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt 
mogelijk. 

 Figuur 4.1 Trias Energetica

 
Om tot een energieneutraal ontwerp te komen, is uit-
breiding van het stappenplan met een extra stap nood-
zakelijk. Het stappenplan voor een energieneutraal 
ontwerp ziet er als volgt uit (Agentschap NL, 2012c):

     1.   Beperk de energievraag.

     2.    Maak zo veel mogelijk gebruik van duurzame 
bronnen:

 •    gebruik energie uit reststromen;

 •    gebruik energie uit hernieuwbare bronnen.

     3.    Als het gebruik van eindige (fossiele) energie-
bronnen onvermijdelijk is, gebruik ze dan zeer 
efficiënt en compenseer dit op jaarbasis met 
honderd procent hernieuwbare energie. 

“Een project is energieneutraal als er op jaarbasis geen netto import van fossiele of nucleaire 
brandstof van buiten de systeemgrens nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken 
en af te breken. Dit betekent dat het energiegebruik binnen de projectgrens gelijk is aan de 
hoeveelheid duurzame energie die binnen de projectgrens wordt opgewekt of die op basis 
van externe maatregelen aan het project mag worden toegerekend. Het energieverbruik dat 
voortkomt uit de oprichting en sloop van het gebouw wordt verrekend naar een jaarlijkse 
bijdrage op basis van de verwachte levensduur van het gebouw.” (Agentschap NL, 2010)  en 
(Alsema, 2009)

De uitgangspunten van pagina 32 voor een energie-
neutraal ontwerp zijn vanzelfsprekend een uitstekend 
uitgangspunt om de kosten voor energieverbruik en 
de uitstoot van broeikasgassen te laten dalen. Daarom 
hanteren we het model voor het energieneutrale ont-
werp in het vervolg van dit onderzoek. 

bouw, gebruik en afdanking van  
koelhuis

In de definitie van het energieneutrale ontwerp van 
Agentschap NL wordt het energieverbruik gedurende 
de gehele levensduur meegenomen. Hoewel we ons 
in dit onderzoek richten op de gebruiksfase van een 
koelhuis, gaan we hier toch even in op de gevolgen van 
bouw en afdanking van het koelhuis op het energiever-
bruik en de GWP-uitstoot. 

Om een uitspraak te kunnen doen over het energiever-
bruik van de gebruiksfase van een koelhuis in verhou-
ding tot het energieverbruik van de bouw- en afdank-
fase, is een Life Cycle Assessment (LCA) noodzakelijk. 
Omdat in de praktijk de verschillen in uitvoering en af-
danking zeer groot zijn, is het onmogelijk om een slui-
tende analyse te maken van een compleet koelhuis. Wel 
is een redelijke inschatting te maken van de impact van 
de productie op het niveau van koelcellen, omdat deze 
min of meer op dezelfde wijze worden opgebouwd. 

Een koelcel is grofweg opgebouwd uit drie materialen: 
beton (vloer), staal (constructie en buitenzijde isolatie-

panelen) en PIR- of PUR-schuim (binnenzijde isolatie-
panelen). Als inputscenario’s nemen we de kleine koel-
cel (330m3) van een lokaal koelhuis bij de teler en de 
grote koelcel (487,5m3) bij een coöperatie. Deze twee 
typen koelhuizen bespraken we al in paragraaf 3.1.

In samenwerking met IVAM2 hebben we een analyse 
gemaakt van de productie van hoofdmaterialen met 
behulp van de LCA-database Ecoinvent3. De bereken- 
ingen hebben betrekking op de keten van grondstof-
fenwinning tot en met materiaalproductie. Voor een 
klein lokaal koelhuis komt er een resultaat uit van on-
geveer 90 MWh (zie tabel 4.2). Voor een groot centraal 
koelhuis is dit iets meer, omdat de cellen iets groter 
zijn: ruwweg 120 MWh. Dit komt neer op 18 ton en 24 
ton CO2-equivalenten voor respectievelijk de kleine en 
grote cel. Het bouwen zelf heeft natuurlijk ook impact. 
Zeer grof geschat zal de impact van de bouw maximaal 
50% van de materiaalimpact zijn. 

Met een berekening op basis van gegevens van Wa-
geningen UR en de rekentool ′Omrekenen energie-
eenheden′ 4  is een schatting gemaakt van het jaarlijkse 
energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van 
de twee typen koelcellen voor peren. Voor een klein lo-
kaal koelhuis is dit ongeveer 16 MWh elektriciteit per 
cel per jaar en 10 ton CO2-equivalenten. Bij een groot 
centraal koelhuis gaat het dan om ruim 17 MWh per 
jaar en 10 ton CO2-equivalenten per cel. 

Definitie	energieneutraal
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Het energieverbruik in de gebruiksfase zal in een kleine 
koelcel na negen jaar de productiefase inhalen. Voor 
CO2-equivalentenuitstoot is dit sneller: al na drie jaar 
wordt het break-even point bereikt. Voor een grote 
koelcel gaat het om tien jaar voor het energieverbruik 
en ruim drie jaar voor de uitstoot van broeikasgas. Een 
koelcel met een levensduur van ongeveer 25 jaar is zeer 
gebruikelijk in de markt. De impact van de gebruiksfase 
is in energieverbruik en broeikasgasuitstoot duidelijk 
stukken groter dan de productiefase.

trias energetica toegepast op  
koelhuizen in bedrijf

Hoe passen we nu het model van Trias Energetica toe 
op de gebruiksfase van een koelhuis? In hoofdstuk 3 
hebben we de functies binnen een koelhuis in kaart 
gebracht. Nu kunnen we onderzoeken hoe de energie-
vraag te beperken is en hoe zo veel mogelijk gebruik te 
maken is van duurzame bronnen. 

Tabel 4.2 Energieverbruik en CO2-equivalent tijdens de 
productie- en gebruiksfase van twee typen koelcellen

Beperk de energievraag 
Er zijn twee manieren om de energievraag te beperken: 
     •    Zo min mogelijk koudeverliezen of anders ge-

zegd: zo min mogelijk warmte binnenlaten. 

     •   Zo efficiënt mogelijk koelen.

Maak zo veel mogelijk gebruik van duurzame  
bronnen  
Er zijn twee mogelijke strategieën:
  
     •    Gebruik van restwarmte, onder meer met 

warmte- en koudeopslag.

     •    Overgebleven benodigde elektrische energie 
duurzaam opwekken.

Om innovatieve technieken en materialen te ontwikke-
len voor het oplossen van de Trias Energetica zijn er 
twee stappen uitgevoerd. De eerste stap is een goed 
beeld te krijgen van de eisen en wensen waaraan de 
technologie moet voldoen om duurzaam gekoeld te be-
waren. De tweede stap is het inzichtelijk maken van de 
energiestromen in een dynamisch model. 

Met welke koeltechnieken op basis van natuurlijke kou-
demiddelen bereiken we een energie(kosten)besparing 
en reductie van CO2-uitstoot? We kijken eerst naar de 
verschillende eisen en wensen bij een koelsysteem in de 
inkoelfase en de bewaarfase. In de onderstaande figuur 
is te zien hoe de eisen en wensen in verband staan met 
deze vraag.

eisen voor duurzaam inkoelen en  
bewaren

Eisen die we aan de koeltechniek stellen, zijn:

     1.    Dat de techniek de juiste benodigde koelcapaci-
teit behaalt.

     2.   Dat de techniek de juiste temperaturen behaalt.

     3.    Dat de techniek de productkwaliteit (vocht, 
chemische samenstelling) niet negatief beïn-
vloedt.

     4.    Dat er gebruikgemaakt wordt van een natuurlijk 
koudemiddel.

Ad 1 en 2: Koelcapaciteit en temperatuur
De koelcapaciteit en temperatuur volgen eigenschap-
pen die horen bij het bewaarproces van het product. Dit 
zijn biotechnologische eigenschappen en daarom staan 
ze vast. Tijdens het inkoelen is er een andere koelcapa-
citeit nodig dan tijdens het langdurig bewaren. 

Tijdens de inkoelfase wordt het pas geplukte product 
zo snel mogelijk gekoeld van de pluktemperatuur (on-
geveer 15˚C tot 20˚C) naar de bewaartemperatuur 
(ongeveer -0,5˚C). De inkoelfase is door de grote 
temperatuurverschillen en de korte tijd de bepalende 
factor voor het geïnstalleerd vermogen van de koude-
installaties. Is er bijvoorbeeld 26,5 kW nodig voor het 
inkoelen van peren, dan zal er, afhankelijk van de bui-
tentemperatuur, slechts 2 tot 3,3 kW nodig zijn tijdens 
de bewaarfase (Van de Geijn et al., 2006).

Tijdens de bewaarfase moet de temperatuur constant 
zijn. De temperatuur mag niet te laag zijn, omdat het 
product dan bevriest. Maar ook een te hoge tempe-

ratuur of te grote temperatuurschommelingen zijn 
schadelijk voor de peer. Hierdoor gaat namelijk de be-
waarduur en de kwaliteit van de peer achteruit. Voor 
een constante temperatuur is relatief weinig koelver-
mogen nodig. Het huidige ontwerp van de koelinstal-
latie is afgestemd op de inkoelfase en daardoor groter 
dan in de bewaarfase nodig is. 

Ad 3: Productkwaliteit
De kwaliteit van het product hangt volgens het Spren-
ger Instituut (1982) af van een aantal aspecten. De pe-
ren moeten: 

     •    intact zijn;

     •    gezond zijn, behoudens de toegestane  
afwijkingen;

     •    zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij van 
zichtbare vreemde stoffen;

     •    voldoende ontwikkeld zijn;

     •    voldoende rijp zijn;

     •    vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid;

     •    vrij zijn van vreemde geur en smaak.

Uiteraard mag de koeltechnologie bovenstaande kwa-
liteitsaspecten niet negatief beïnvloeden. Toch gebeurt 
dit in een koelhuis: het koelsysteem heeft vooral op de 
uitwendige vochtigheid invloed. Het koelproces is im-
mers ook een droogproces. 

De inkoelfase is zeer belangrijk voor de bewaarduur, 
omdat de temperatuurverschillen tijdens het inkoelen 
al snel 30 tot 50% van het totale vochtverlies veroor-
zaken (Sprenger Instituut, 1982). Tijdens de bewaar-
fase zijn de temperatuurverschillen veel lager. Omdat 
er in de huidige koelcellen voor het inkoelproces toch al 
zeer veel vermogen geïnstalleerd is, volstaan zeer korte 
koelacties met relatief lange onderbrekingen. Dit zorgt 
ook voor de gewenste lage vochtafgifte (Van de Geijn 
et al., 2006).

4.2   eisen en wensen voor duur-
zaam inkoelen en bewaren
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Ad 4: Natuurlijk koudemiddel
De eis voor een natuurlijk koudemiddel komt voort uit 
de afbakening van ons onderzoek (zie hoofdstuk 2). 

De vier bovenstaande eisen staan vast. Wanneer een 
koeltechniek niet aan één van deze eisen voldoet, valt 
deze op voorhand af. Diverse studentenprojecten heb-
ben aan de hand van deze eisen aangetoond dat een 
aantal koeltechnieken niet haalbaar is. Dit zijn onder 
meer indirecte en directe vrije koeling, indirecte en di-
recte adiabatische verdampingskoeling, absorptiekoe-
ling zonder externe warmtebron, stirlingkoeling, laser-
koeling en thermo-elektrische koeling. 

Volgens onderzoek van Wageningen UR en TNO 
(Broeze, Wissink & Dieleman, 2009) is mechanische 
koeling de komende jaren de enige methode die – in 
het gematigde Nederlandse klimaat – aan de eisen voor 
koelhuizen voldoet. Alleen met mechanische koeling is 
voldoende capaciteit te behalen voor het snel inkoelen 
tot de juiste lage temperaturen. Met mechanische koe-
ling zijn de kwaliteitseisen te behalen. Bovendien is het 
mogelijk met natuurlijke koudemiddelen als ammoniak 
(NH3) te koelen. Dit gebeurt zelfs al in enkele koel-
huizen. Door het inkoelproces en het bewaarproces los 
van elkaar te bekijken, ontstaan er ineens nieuwe mo-
gelijkheden. Hier gaan we in hoofdstuk 5 verder op in. 

studentenproject:  

verkenning Duurzame kOel- en energiesystemen

Vier studenten Engineering Design & Innovation voerden in hun minor Energie & Duur-
zaamheid een verkenning uit naar verschillende nieuwe koeltechnologieën en duurzame 
energietechnieken. En ze bouwden een concept voor het energiemodel. Met een multi-
criteria-analyse is onderzocht welke koeltechnologieën het meest kansrijk zijn voor het 
duurzaam inkoelen en bewaren van peren. Met de conceptversie van het energiemodel 
zijn een aantal duurzame energietechnologieën met elkaar vergeleken in een bestaand 
koelhuis. Een mooi startpunt voor de CleanTech-onderzoekers om het definitieve simu-
latiemodel te bouwen. En een prima basis voor twee volgende studententeams om dieper 
in te gaan op energiebesparing en duurzame koelmethoden.

wensen voor duurzaam inkoelen en  
bewaren

Belangrijke uitgangspunten voor de vraag hoe je kos-
ten en CO2-uitstoot bespaart, zijn wensen die te ma-
ken hebben met het beperken van de energievraag en 
het meer gebruikmaken van duurzame bronnen. Deze 
wensen zijn: 

     •    Kies voor een systeem met een zo hoog moge-
lijke COP om de energievraag te beperken.

     •    Zorg voor een zo hoog mogelijke warmteover-
drachtscoëfficiënt tussen koelmedium en pro-
duct, door een effectieve luchtcirculatie voor een 
optimale warmteoverdracht.

     •    Zorg voor zo min mogelijk verliezen tussen het 
systeem en de buitenwereld, door bijvoorbeeld 
een minimale ventilatie van de buitenlucht naar 
binnen en het wegnemen van koudebruggen. 

     •    Zorg voor zoveel mogelijk duurzame koudebron-
nen, bijvoorbeeld door koude uit de ventilatie-
lucht terug te winnen (Broeze, Sluis & Wissink, 
2010).

     •    Zorg voor een zo kort mogelijke terugverdientijd.

     •    Zorg voor zo laag mogelijke investeringskosten.

Hoe kun je nu technologieën en besparingsmogelijkhe-
den toetsen aan deze wensen? Een simulatiemodel is 
hiervoor zeer geschikt gereedschap.

4.3   simulatiemodel

Het CleanTech-onderzoeksprogramma heeft, na het 
vaststellen van de eisen en wensen bij het inkoelen en 
bewaren, een simulatiemodel opgesteld om de effecten 
van de verschillende technieken in de koelcel kwanti-
ficeerbaar te maken. Dit simulatiemodel, geprogram-
meerd in Matlab Simulink5, brengt de verschillende 
energiestromen en de energievraag van een koelcel in 
kaart. Eerst is met de functieanalyse (zie hoofdstuk 
3) inzicht verkregen in de input- en outputstromen. 
Deze zijn gebruikt om de energiebalansen op te stel-
len, waarop het simulatiemodel is gebaseerd. De in-
voerwaarden zijn bepaald op basis van gegevens uit 
deskresearch en interviews met verschillende partijen 
die betrokken zijn geweest bij dit project, onder meer 
Wageningen UR, Koelhuis WFO en TNO. 

systeemgrenzen en invoerparameters

We willen de technologieën en scenario’s die invloed 
hebben op het energieverbruik en de kosten ervan zo 
inzichtelijk mogelijk maken. Een koelcel is een over-
zichtelijke en bovenal herhaalbare module. Daarom is 
een koelcel, en niet een heel koelhuis, gemodelleerd. 
Mocht u toch interesse hebben in het verbruik van het 
hele koelhuis, dan zijn de berekeningsresultaten van 
een aantal koelcellen bij elkaar op te tellen. In figuur 
4.3 is te zien welke warmtestromen er in het simulatie-
model zijn meegenomen.

Figuur 4.3 Energiebalansen 
in een koelcel
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De energiestromen in een koelcel staan in verschillende 
modules in het model weergegeven. Deze energiestro-
men hebben invloed op de luchttemperatuur, het pro-
duct en de cel zelf. In het simulatiemodel worden deze 
energiestromen over de tijd gesimuleerd aan de hand 
van invoerparameters, waaronder:

     •    productparameters, zoals soortelijke warmte en 
warmteoverdrachtscoëfficiënt;

     •    systeemparameters, zoals geïnstalleerd vermo-
gen en isolatiewaarde; 

     •    procesparameters, zoals begintemperaturen, 
gewenste temperaturen en geïnstalleerde ver-
mogens; 

     •    de te berekenen periode.

In de simulatie berekenen we met de energiestromen 
tussen de verschillende functies per tijdstap de tempe-
ratuur van de lucht, de cel en het product. De resultaten 
van elke berekening gebruiken we weer voor de bere-
kening van de volgende tijdstap. De berekening stopt 
na afloop van de ingevoerde te berekenen periode. Uit-
eindelijke resultaten zijn grafieken van bijvoorbeeld het 
temperatuurverloop en energieverbruik in de koelcel 
over de gesimuleerde periode.

In figuur 4.4 is weergegeven hoe de invoerparameters, 
de simulatie en de resultaten met elkaar samenhangen.

Figuur 4.4 Schematisch overzicht van de invoerpara-
meters, de simulatie en de resultaten

modulaire opbouw

Het model is zo opgebouwd dat elke functie in de koel-
cel door een aparte bouwsteen (module) wordt weer-
gegeven. Zo is het energieverbruik van elke functie ten 
opzichte van het complete systeem inzichtelijk te ma-
ken. De verschillende modules zijn: 

     •    transmissieverliezen door wanden, dak en vloer;

     •    luchtwisselingen;

     •    ventilatorwarmte;

     •    ontdooiwarmte;

     •    veldwarmte;

     •    warmte door ademhaling van het product.

Een modulaire opbouw heeft meerdere voordelen:

     •    Verschillende technologieën en cases zijn met 
elkaar te vergelijken.

     •    Nieuwe modules zijn eenvoudig toe te voe-
gen. Deze modules moeten dan wel eerst met  
metingen gevalideerd worden. De temperatuur-
grafieken uit het simulatiemodel zijn mede om 
die reden op dezelfde wijze weer te geven als de 
dataloggers in koelhuizen, wat validatie gemak-
kelijker maakt. 

     •    Variabelen zijn zeer eenvoudig te wijzigen, zodat 
de invloeden van deze variabelen op de trend 
snel inzichtelijk zijn. 

Dynamische berekening

Het model rekent de temperatuur van de lucht, de cel 
en het product en daarnaast het benodigd vermogen 
per module stapsgewijs uit met behulp van de ener-
giestromen. De resultaten van elke berekening vormen 
weer input voor de volgende, totdat de vooraf ingestel-
de periode volledig is doorgerekend. Deze dynamische 
benadering maakt het mogelijk om tijdsgebonden ef-
fecten mee te nemen die invloed hebben op het tem-
peratuurverloop en energieverbruik. Denk aan externe 
factoren, zoals het weer, maar ook interne factoren als 
technologie en product.

resultaten

Met het simulatiemodel is het mogelijk om getalsma-
tig inzicht te krijgen in de dynamische processen die 
plaatsvinden in een systeem. Twee voorbeelden van 
mogelijke resultaten:

     •    Het model kan grafieken genereren waarin de 
temperatuur van de peren en de temperatuur van 
de lucht in de cel zijn uitgezet in de tijd. 

     •    Het model kan het energieverbruik van de koel-
installatie en de kosten die hiermee gepaard 
gaan over een bepaalde periode weergeven.

Het rekenmodel geeft op deze manier inzicht in welke 
technieken het meeste bijdragen aan energiebesparing. 
Aanvullende voorbeelden van simulatieberekeningen 
zijn:

     •    Het effect van het geïnstalleerde vermogen op 
de inkoeltijd en het verloop van de tempera-
tuurcurven. 

     •    De snelheid waarop het meet- en regelsysteem 
reageert op temperatuurschommelingen en de 
invloed ervan op het energieverbruik. 

     •    De invloed van dag en nacht, of zomer en winter, 
op het energieverbruik.

     •    Invloed van de wijze van productinslag in relatie 
tot het energieverbruik.

In figuur 4.5 is een voorbeeld weergegeven van de in-
slag van verschillende batches peren. De gekleurde 
lijnen geven de afkoeling weer van de batches die na 
elkaar in de cel worden geplaatst. 

Tot slot is aan de hand van verbruiksgegevens direct 
uit te rekenen hoe groot de kosten van een investering 
mogen zijn om het binnen een bepaalde tijd terug te 
verdienen. 
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Figuur 4.5 afkoelingscurve van verschillende batches peren

betekenis voor de sector

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het ge-
bied van energiebesparing in de koelhuizensector. Voor 
installatieadviseurs is het daarom steeds lastiger om 
een goed beeld te krijgen van welke technische ontwik-
kelingen voor de klant van belang zijn en wat ze precies 
opleveren. Tegelijkertijd staan installateurs en koelhui-
zen steeds meer onder druk door strenger wordende 
wetgeving rondom koudemiddelen en het terugdringen 
van broeikasgassen. 

koelhuis wfO: “Alles is leerzaam. Ook als blijkt dat ideeën die in 
theorie mogelijk zijn, in de praktijk sneuvelen.”

aad kraakman is eigenaar van koelhuis WFO, en als partij uit het be-
drijfsleven lid van het cluster Duurzaam Bewaren. 

Hoe belangrijk is het om bedrijven bij toegepast on-
derzoek te betrekken?

Voor beide partijen is het een kans om kennis uit 
te wisselen. Als bedrijf kun je theoretische kennis 
vergaren vanuit de kennisinstellingen, en andersom 
gaat die vlieger ook op. Boeken vertellen weliswaar 
een hoop, maar ik merk tijdens de rondleidingen in 
het koelhuis dat studenten op dat moment pas echt 
beseffen waar ze onderzoek naar doen. 

Wat heeft het voor uw bedrijf betekend om mee te 
doen aan dit project?

Het heeft niet direct implicaties gehad in mijn be-
drijf. Ik heb het gevoel dat de oplossingen en mo-
dellen die gegenereerd zijn op de Hogeschool in het 
bijzonder van toepassing zijn voor nieuw te bouwen 
koelhuizen. Mijn koelhuis is gebouwd tussen 1983 
en 1991. De investeringen die ik zou moeten doen 
om de voorgestelde aanpassingen door te voeren, 

zouden voor mij een te lange terugverdientijd bete-
kenen. Als bedrijf moet je kritisch zijn op wat signi-
ficante verbeteringen zouden zijn. Je kunt je een-
voudigweg niet veroorloven om alles uit te proberen.

Maar dit betekent niet dat ik het niet leerzaam en 
waardevol vind om mee te werken en mee te den-
ken. Alles is leerzaam geweest. Ook al blijkt soms 
dat ideeën die in theorie mogelijk zijn, in de praktijk 
sneuvelen. Je hebt nou eenmaal te maken met za-
ken als opschaling en de natuur die zich niet laat 
regelen. 

Zou u bij een nieuw project weer meedoen?

Dat hangt natuurlijk helemaal af van de inhoud van 
het project. De studenten zijn in ieder geval altijd 
welkom om een kijkje te komen nemen in ons koel-
huis.

Door beter inzicht in de besparingsmogelijkheden voor 
koelcellen en wat deze opleveren, zijn telers en coöpe-
raties in staat gemakkelijker een weloverwogen keuze 
te maken voor investeringen in verschillende technolo-
gieën in nieuwbouw- of renovatieprojecten. De aan-
pak die in dit hoofdstuk is beschreven kan als leidraad 
dienen voor een innovatie- of adviestraject. In de vol-
gende hoofdstukken laten we zien hoe deze aanpak toe 
te passen is op technologieën voor het inkoelen en be-
waren van peren.
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In dit hoofdstuk werpen we een blik op de technolo-
gische mogelijkheden om koelhuizen te verduurzamen. 
Allereerst presenteren we een beknopte technolo-
gieroadmap die laat zien welke technologische ontwik-
kelingen we per functie verwachten. Daarna volgt per 
functie een toelichting op de verschillende technieken 
en de ontwikkelingen hierin.

5.1   technologieroadmap

Op basis van deskresearch en interviews is een glo-
bale technologieroadmap opgesteld (zie figuur 5.1). 
Hierin is aangegeven wat de huidige stand van de 
techniek is en wat de verwachte technologische ont-
wikkelingen zijn.
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Figuur 5.1 Technologieroadmap duurzaam bewaren
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In deze technologieroadmap maken we onderscheid 
tussen:

     •    Nu / kortetermijn (tot 2015): wat is er nu moge-
lijk op basis van bestaande kennis en technologie 
en is dus in een bestaand of nieuw koelhuis toe 
te passen? 

     •    Middellangetermijn (2015 tot 2020): wat zijn 
de verwachte technologische ontwikkelingen die 
deel gaan uitmaken van de volgende generatie 
koelhuizen?

     •    Langetermijn (2020 tot 2030): wat zijn de ver-
wachtingen voor de (verre) toekomst?

In de volgende paragrafen bespreken we de verschil-
lende technologische mogelijkheden. Hierin doorlopen 
we de stappen uit de Trias Energetica voor energieneu-
traal bouwen (zie hoofdstuk 4.1). Dit overzicht en de 
roadmap zijn niet volledig, maar ze geven  inzicht in een 
aantal belangrijke technische ontwikkelingen voor het 
verlagen van het energieverbruik tijdens het inkoelen en 
bewaren van peren. In het volgende hoofdstuk laten we 
zien hoe de roadmap in te zetten is om bestaande koel-
huizen te verduurzamen of nieuwe koelhuizen duur-
zaam te bouwen.

5.2   beperken van koudeverliezen

Bij het beperken van de koudeverliezen beschouwen we 
het inkoelen en het langdurig bewaren als twee afzon-
derlijke processen. Bij het inkoelen wil je de warmte zo 
snel mogelijk uit de peren halen, bijvoorbeeld door de 
cel alvast voor te koelen tijdens inslag van het product. 
Bij het bewaren van peren is het zaak om de omstan-
digheden in de cel zo veel mogelijk gelijk te houden. 

Zowel tijdens het inkoelen als tijdens het bewaren 
moet de invloed van weersomstandigheden van buiten 
de cel minimaal zijn. Met andere woorden: de warmte-
overdracht tussen de cel en de lucht erbuiten moet zo 
veel mogelijk beperkt worden. Warmteoverdracht vindt 
plaats op drie manieren: stroming (convectie), geleiding 
(conductie) en straling (radiatie).

Door het koelhuis af te sluiten met een isolatiemateri-
aal, zoals PUR of PIR, beperk je de warmteoverdracht 
door stroming en geleiding. Het is zaak om warmtege-
leidende materialen niet van binnen naar buiten te la-
ten lopen, zodat er geen koudebruggen ontstaan. Door 
de koelcel en de deuren luchtdicht te maken, vindt er 
geen ongecontroleerde warmteoverdracht door stro-
ming met de lucht van buitenaf plaats. De invloed van 
(zonne)straling op de cel is te beperken door het dak en 
eventueel de wanden van het koelhuis te voorzien van 
reflecterende bedekking. 

eisen en wensen voor beperking  
verliezen

De volgende punten hebben betrekking op het ver- 
lagen van warmtetransporten:

     •    Isoleer zo goed mogelijk (voor het tegengaan 
van warmtegeleiding en -stroming).

     •    Zorg voor reflecterende daken en wanden (voor 
het tegengaan van warmtestraling).

     •    Minimaliseer koudebruggen (voor het tegengaan 
van warmtegeleiding).

     •    Zorg voor een luchtdichte cel (voor het tegen-
gaan van warmtestroming).

     •    Minimaliseer inbreng van warme lucht tijdens 
reguleren van atmosferische omstandigheden:

 
      •   minimaliseer ventilatie;
 
     •   maak gebruik van restkoude.

In de komende paragrafen gaan we dieper in op isolatie 
en reflectie, omdat deze het grootste effect hebben op 
de totale koudeverliezen. Voor het minimaliseren van 
koudebruggen en het realiseren van een luchtdichte 
cel zijn al veel ontwerpoplossingen voorhanden. Het 
minimaliseren van ventilatie en het gebruikmaken van 
restkoude voor de ventilatielucht is vooral voor de in-
koelfase van belang: tijdens het inkoelen wordt er vaker 
geventileerd om de samenstelling van de atmosfeer te 
reguleren dan tijdens het bewaren.  De invloed van ven-
tilatie op de koudeverliezen is beperkt tot enkele pro-
centen, omdat de cellen maar een relatief korte tijd per 
dag worden geventileerd.

Drie studenten Engineering, Design & Innovation hebben, binnen hun minor Energie & 
Duurzaamheid, onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het verlagen van het ener-
gieverbruik in een koelhuis. Ze hebben gekeken naar het verbeteren van de isolatie, het 
effect van reflecterende daken en naar de toepassing van betonkernactivering en PCM 
(faseveranderende materialen) als opslagmedium. Op basis van hun onderzoek is het si-
mulatiemodel uitgebreid met een isolatiemodule en is een opzet gemaakt voor simulatie 
van betonkernactivering.

studentenproject:  energiebesparing in kOelHuis

beter isoleren 

Met isolatie beperk je de warmtestromen in een koel-
cel. De lucht binnen de cel is afgesloten van de bui-
tenlucht, waardoor er geen convectie is. De warmtege-
leidingcoëfficiënt van het isolatiemateriaal beperkt de 
geleiding. Naast de geleidingscoëfficiënt zijn de wand-
dikte en -oppervlakte én het temperatuurverschil van 
invloed op de warmteoverdracht. Materiaal met een zo 
laag mogelijke geleidingscoëfficiënt is gunstig voor een 
koelhuis, omdat de wanden dan minder dik hoeven te 
zijn. Dit bespaart ruimte. 

Er zijn veel verschillende materialen geschikt voor het 
isoleren van een koelcel. De meeste isolatiematerialen 

maken gebruik van de isolerende werking van stil- 
staande lucht. Een poreus materiaal, zoals schuim, 
bevat veel stilstaande lucht. Veel toegepaste materialen 
zijn: PUR, PIR, geëxpandeerd polystyreen en minerale 
wol (glaswol en steenwol). 

In tabel 5.2 een overzicht van deze materialen met 
warmtegeleidingscoëfficiënt. 

Er zijn ook opties die een flink lagere warmtegeleidings-
coëfficiënt hebben dan de materialen in tabel 5.2. Ter 
illustratie gaan we in op: vacuümisolatie en aerogel.

Tabel 5.2: Warmtegeleidingscoëfficiënt van enkele isolatiematerialen.

Bron: Blok, Buis & Havenaar, 1997
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vacuümisolatie

Vacuümisolatie is een vorm van isolatie die door het 
creëren van een vacuüm in een wand, een hele lage 
warmtegeleiding realiseert. Voor warmtegeleiding is er 
een geleidingsmedium nodig. In een omgeving waarin 
vacuüm heerst, ontbreekt dit medium. Hierdoor is er 
slechts een zeer klein deel van de warmte (door stral-
ing) over te dragen. Volgens een artikel van RCC Koude 
& Luchtbehandeling (2011) is met Vacuüm Insulation 
Panels (VIP) in de praktijk drie keer beter te isoleren 
dan met traditionele PUR-panelen en 4,5 keer beter 
dan met polystyreen-panelen. Een nadeel van VIP is de 
kwetsbaarheid. Wanneer er een lek ontstaat, vult het 
paneel zich met lucht en daalt de isolatiewaarde. 

aerogel

Aerogel is een vaste stof met een uiterst lage dichtheid 
en zeer goede isolerende eigenschappen. Door de grote 
hoeveelheid aan stilstaande lucht in aerogel (meer dan 

95%) is de warmtegeleiding erg laag. Aerogels zijn voor 
het eerst toegepast in de ruimtevaarttechniek. Tegen-
woordig zie je ze steeds vaker bij toepassingen waarbij 
gewicht en ruimtegebrek een grote rol spelen. 

Aerogels zijn te fabriceren uit verschillende materialen. 
De meeste gels zijn gebaseerd op silicium, maar er zijn 
ook aerogels op basis van koolstofverbindingen of al-
uminium (UT Twente, 2012). Een groot voordeel van 
aerogels is dat ze zijn toe te passen binnen een groot 
temperatuurbereik van ongeveer -190°C tot +650°C. 
Een ander voordeel is dat de gels goed bestand zijn te-
gen mechanische belasting. Ook de isolerende eigen-
schappen blijven onder belasting intact. Een nadeel van 
aerogels is de relatief hoge kostprijs. 

Warmte	van	buitenaf	reflecteren

Wanneer er licht op een object valt, wordt een deel van 
dit licht gereflecteerd, een deel geabsorbeerd in de vorm 
van warmte en een deel doorgelaten. De mate waarin 

Figuur 5.3 Roofclix

dat gebeurt, is afhankelijk van het soort materiaal. Als de 
mate van reflectie van het materiaal hoog is, is er minder 
absorptie en doorlating van straling; het object zal minder 
opwarmen. Voor een koelhuis is het reflecterend vermogen 
van het dak en de zuidkant van het gebouw daarom van 
groot belang. 

Er zijn verschillende producten beschikbaar om het 
reflecterend vermogen te verhogen:

     1.   Witte coating/verf of folie.

     2.   Witte daktegels.

Ad 1. Witte coating/verf of folie
Door de daken en wanden wit te maken met een coat-
ing of folie, zorgen koelhuizen voor reflectie van een 
groot deel van het licht, waardoor het dak minder op-
warmt. Dit is kracht bij te zetten door de toevoeging 
van speciale keramische materialen aan de witte dak-
materialen. Die verlagen het restwarmtetransport door 

het dak naar binnen toe, waardoor het koelhuis minder 
opwarmt. 

Ad 2. Witte daktegels
Een voorbeeld van witte daktegels zijn Roofclix6. Dit 
zijn harde dakelementen van kunststof die met een 
kliksysteem aan elkaar te koppelen zijn, waarna ze 
op het dak verlijmd worden (zie figuur 5.3). Door de 
Roofclix boven op het dak te plaatsen ontstaan er drie 
lagen: het bestaande dak, een luchtlaag en de Roofclix. 
De Roofclix reflecteren de meeste straling van de zon. 
De luchtlaag zorgt ervoor dat het bestaande dak minder 
opwarmt door geleiding. 

Het primaire voordeel van Roofclix is dat het koelhuis 
minder opwarmt door zonnestraling. Een tweede voor-
deel is dat de luchttemperatuur boven het dak lager is 
dan bij een dak zonder reflecterende dakbedekking. Als 
de condensor van de koelinstallatie op het dak beves-
tigd is, kan dit bovendien een positief effect op het ren-
dement van de condensor hebben.
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Figuur 5.4 Werkingsprincipe compressiekoeling Figuur 5.5 Negatieve carnotproces in een compressiekoelmachine (pV-diagram)

5.3			Efficiënter	koelen

In paragraaf 4.2 meldden we dat we het inkoelen en 
bewaren van peren in het vervolg los van elkaar be-
schouwen, omdat de benodigde capaciteiten sterk van 
elkaar verschillen. Tijdens het inkoelen is er sprake van 
een hoge piekbelasting, omdat de peren in zeer korte 
tijd moeten worden afgekoeld. Om de temperatuur ver-
volgens constant te houden, is minder vermogen nodig. 
Toch gebruiken bestaande koelhuizen één koelmethode 
voor beide fases. In deze paragraaf kijken we naar 
mogelijkheden voor energiebesparing met conventio-
nele compressiekoeling. Daarna laten we aan de hand 
van een aantal technieken zien dat het los van elkaar 
inkoelen en bewaren efficiënter te maken is. 

verbeteringen in conventionele  
compressiekoeling

Compressiekoeling is een manier van mechanisch koe-
len die gebruikmaakt van een elektrisch aangedreven 
compressor, zie figuur 5.4.

De compressiekoelmachine werkt volgens het princi-
pe van het negatieve Carnotproces, zie figuur 5.5. Een 
compressor verhoogt de druk en de temperatuur van het 
verdampte koudemiddel (1g2). In de condensor geeft 
het koudemiddel warmte af aan de omgeving door te 
condenseren (2g3). Het gecondenseerde koudemiddel 

wordt daarna geëxpandeerd (3g4), waardoor de druk en 
temperatuur dalen en het koudemiddel weer verdampt 
(4g1) en de ruimte afkoelt. Figuur 5.4 en figuur 5.5 
geven deze cyclus weer. De getallen in de tekst corre-
sponderen met de getallen in afbeelding 5.5. 

Het rendement van een compressiekoelmachine wordt 
uitgedrukt in een COP-waarde (Coëfficiënt Of Per-
formance). Deze waarde geeft de verhouding tussen 
de netto geleverde energie en de aan het koelsysteem 
toegevoerde energie aan. Er zijn verschillende moge- 
lijkheden om het rendement van een compressiekoeler 
te verbeteren (Broeze et al., 2010):

     •    Zorg ervoor dat de verdampertemperatuur niet 
te laag is. Elke graad verhoging van de verdam-
pertemperatuur bespaart zo’n 2-4% van de ver-
bruiksenergie van een compressor.

     •    Beperk het aantal indirecte systemen. Elke 
warmteoverdracht veroorzaakt een verlies en elk 
medium kost energie voor pompen of ventilato-
ren.

     •    Zorg voor benutting van restwarmte.

     •    Verlaag de temperatuur van de condensor op 
een duurzame manier. Elke graad verlaging aan 
de condensorzijde levert een energiebesparing 
op van 2 tot 3%. Gebruik hiervoor een eventueel 
beschikbare koudebron of verdampingskoeling 
(koeltoren).
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inkoelen met water

Op dit moment worden peren bijna altijd met koude 
lucht ingekoeld. De afgekoelde lucht wordt met be-
hulp van ventilatoren gecirculeerd door de verdamper 
en langs de kisten met peren om daarna weer terug te 
keren naar de ventilatoren. Een nadeel is dat ventila-
toren veel energie verbruiken en warmte veroorzaken 
in de cel. Door de peren eerst voor te koelen met water 
(ook wel hydrocooling genoemd) is op dit front energie 
te besparen (ASHRAE, 2006).

Voordelen van voorkoelen met water zijn:

     •    Hogere warmteoverdrachtscoëfficiënt dan  
koelen met lucht. 

     •    Minder vochtverlies van de peer tijdens inkoelen.

     •    Extra koeling door verdamping van aanhangend 
vocht op het product na afloop van het inkoelen 
met water.

     •    Kleinere verdamper en lager ventilatorvermogen 
nodig voor het bewaren in de cel.

Nadelen van voorkoelen met water zijn:

  
     •    Er is een hydrocooling-installatie nodig. 

     •    Het vergt een extra handeling voor koelhuis- 
medewerker of teler.

studentenproject:  Duurzame kOelmetHODen

Twee studenten Engineering, Design & Innovation, onderzochten welke nieuwe (duurzame) 
koelsystemen geschikt zijn voor koelhuizen. Ze hebben het simulatiemodel uitgebreid met 
een module voor het koelsysteem. Ook zijn ze tot een andere manier om peren in te koelen 
gekomen. Door gebruik te maken van water als overdrachtsmedium verloopt de afkoeling van 
de peer sneller en efficiënter dan met lucht. In een apart simulatiemodel hebben ze het ver-
schil in energieverbruik berekend tussen inkoelen met water, water en lucht, en inkoelen met 
alleen lucht (zie afbeelding). Het inkoelen met lucht en water gebeurde in twee fases. In de 
eerste fase zijn de peren met water afgekoeld tot ongeveer 6 ˚C. In de tweede fase met lucht 
tot de bewaartemperatuur van ongeveer -1˚C gebracht. 

verschil tussen conventioneel  
inkoelen en voorkoelen met water

Uit de berekening kwam naar voren dat het 
inkoelen met water en lucht ruim 15% minder 
energie kost dan het inkoelen met alleen lucht. 
De berekening toont aan dat er veel potentie 
zit in waterkoeling. In de praktijk zal het rende-
mentsverschil afhankelijk zijn van onder meer 
de temperatuur van het water en de manier van 
koelen met water. In hoofdstuk 6 zijn een aan-
tal concepten beschreven.

alternatieve koelmethoden

Nu we een alternatieve methode hebben gevonden 
voor het inkoelen, is het mogelijk om nieuwe koelme-
thoden voor het langdurig bewaren onder de loep te 
nemen. Ter illustratie gaan we in op een drietal innova-
tieve koeltechnieken die op termijn een rol kunnen gaan 
spelen:

     1.   Torsiondrive-compressie.

     2.    Thermo-akoestisch koelen (nu vooral geschikt 
voor flink lage temperaturen).

     3.    Absorptiekoeling (als er restwarmte aanwezig 
is).

Ad 1.Torsion drive-compressie
TNO ontwikkelt een nieuw type zuigercompressor, 
zie figuur 5.6. Deze compressor is voor kleine warm-
tepompsystemen van 0,5 tot 5 kW koelvermogen; 
geschikt voor het langdurig bewaren van peren. Tor-
siondrive-compressie haalt een hoger rendement dan 
bestaande vergelijkbare compressoren. De zuigercom-

Figuur 5.6 Torsiondrive compressor.

pressor maakt gebruik van buigende elementen (elastic 
elements) die vastzitten aan de zuigers. Door de zuigers 
ten opzichte van elkaar te torderen, wordt de axiale 
lengte van de buigende elementen kleiner. De zuigers 
verplaatsen zich en de inhoud van de cilinders neemt 
toe. Neem je de torsiekracht weer weg, dan verplaatsen 
de zuigers zich weer terug naar de uitgangspositie. De 
inhoud van de cilinders neemt nu af en de druk toe. 
Door de toevoeging van een torsie stijve staaf (torsion 
bar) en geïntegreerde oscillerende elektromotoren in 
de zuigers, kan dit proces aangedreven worden met een 
torsietrilling van 50 of 60 Hz.

TNO ontwikkelt het ontwerp op dit moment verder, 
waarna ze een prototype bouwt. De voorlopige 
voordelen van de torsiondrive-compressor zijn:  

     •    Significant hoger rendement door afwezigheid 
van lagers en glijdende contactvakken.

     •    De compressor is olie- en kopervrij, dus geschikt 
voor alle koudemiddelen, inclusief ammoniak.

     •    Het systeem is traploos regelbaar en trillingsvrij. 
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Ad 2. Thermo-akoestisch koelen
Thermo-akoestiek is een principe waarbij geluidsgolven 
druk opwekken met als gevolg temperatuursverschillen. 

Onderzoeksinstituut ECN (Energie Centrum Neder-
land) doet onderzoek naar thermo-akoestische ener-
gieomzetting7. ECN experimenteert met twee ther-
mo-akoestische systemen: een gasgedreven systeem 
dat warmte oppompt van 10 naar 80°C, en een rest-
warmtegedreven thermo-akoestische koeler, die koude 
produceert van -40°C. ECN is nog volop bezig met de 
ontwikkeling. De verwachting is dat er over vijf jaar 
thermo-akoestische systemen op de markt zijn. 

Ad 3. Absorptiekoeling 
Absorptiekoeling lijkt op de koeling door de com-
pressorkoelcyclus (Agentschap NL, 2011). Het 
verschil zit in de wijze waarop de hoge druk wordt 
gerealiseerd. Bij absorptiekoeling tot -25°C wordt 
de druk verkregen door een mengsel van water en 
ammoniak te verhitten. Er is bij absorptiekoeling geen 
elektrische energie nodig voor een compressor. Wel 
is er voldoende warmte van minimaal 80˚C nodig om 
het mengsel te verhitten (Broeze, et al., 2010). Deze 
koelmethode is alleen efficiënt als restwarmte van een 
ander proces te gebruiken is. Denk aan restwarmte van 
een afvalverbrandingsinstallatie in de buurt. 

Gewoonlijk worden in de koeltechniek energie-
besparingsmogelijkheden gezocht in conventionele 
compressiekoelsystemen. Een aantal hebben we in deze 
paragraaf besproken. Door het inkoel- en bewaarproces 
los te koppelen, ontstaan kansen voor innovaties als 
inkoelen met water en torsiondrive-compressiekoeling. 
Daarnaast kan thermo-akoestisch koelen op termijn 
interessant zijn voor toepassing in koelhuizen. Het 
is nog niet duidelijk of dit juist voor inkoelen of voor 
langdurig bewaren geschikt is, of voor beide. Tot 
besluit is het raadzaam om bij nieuwbouwprojecten te 
zoeken naar bronnen van restwarmte in de buurt om 
de haalbaarheid van absorptiekoeling te onderzoeken. 

5.4   warmte opslaan

Door opslag van thermische energie is warmte of koude 
die op een bepaald moment geproduceerd is, te bewaren 
tot het moment waarop het nodig is. Het voordeel van 
opslaan is dat de thermische energie op een bepaald 
moment ‘gratis’ beschikbaar is (bijvoorbeeld als 

restproduct van een externe bron) of efficiënter op 
te wekken is door gunstigere weersomstandigheden. 
Een ander voordeel van opslaan is de bufferfunctie 
waarmee piekvragen beter op te vangen zijn. 

Voor de opslag van thermische energie bestaan ver- 
schillende technieken en materialen. We maken 
een opdeling in voelbare warmteopslag en latente 
warmteopslag.

voelbare warmteopslag

Voelbare warmteopslag is het opslaan van thermische 
energie door het verhogen of verlagen van de 
temperatuur van een bepaald materiaal, bijvoorbeeld 
water of beton. Twee mogelijke methoden zijn:

     •    Betonkernactivering.

     •    Warmte-/koudeopslag (WKO) in de bodem.

Ad. 1. Betonkernactivering
Betonkernactivering is een manier om thermische 
energie in beton op te slaan en op een geschikt 
moment weer af te geven. Bijvoorbeeld door koel- 
of verwarmingsleidingen in de vloer of het plafond 
te integreren. De massa van het gebouw zorgt in dat 
geval voor de thermische opslag. Het voordeel van 
betonkernactivering is dat er gekoeld kan worden op 
momenten dat de koelmachine efficiënter werkt. Deze 
koude is daarna op elk moment weer te hergebruiken. 
Zo kun je in een koudere nacht extra koude opslaan die 
je overdag weer gebruikt. 

Betonkernactivering werkt met temperatuurverschillen 
van 10 °C ten opzichte van de gewenste temperatuur. 
Voor de toepassing in een koelhuis is koeling van lager 
dan -10 °C noodzakelijk (Sourbron, 2012). Hiervoor 
is een ander transportmedium nodig dan water, 
bijvoorbeeld water gemengd met ammoniak of glycol. 
Door luchtstroming langs het beton in de cel (convectie) 
vindt er koudeoverdracht plaats.

Ad. 2. Warmte-/koudeopslag (WKO) in de bodem
Er zijn verschillende manieren om de bodem te 
gebruiken voor de opslag van warmte of koude: 
als open systeem of als actief systeem. Een open 
systeem gebruikt de natuurlijke warmte en/of koude 
van stromend grondwater. De onttrokken energie 

zal vanuit het stromende grondwater en vanuit de 
atmosfeer aangevuld worden. De tijd waarin de 
bodemtemperatuur rond de warmtewisselaars voor de 
helft is teruggekeerd naar de oorspronkelijke waarde 
heet de thermische hersteltijd. Het is alleen mogelijk 
om deze methode te gebruiken wanneer de hersteltijd 
kort genoeg is voor het koelhuis. 

Het is gunstiger wanneer er ook weer koude 
naar de bodem wordt teruggevoerd in een actief 
opslagsysteem. Op het moment dat er een warmtevraag 
is, wordt warmte uit de bodem onttrokken waardoor de 

Figuur 5.7 Opgeslagen warmte in een PCM tijdens de faseovergang.

bodemtemperatuur daalt. Op het moment dat er een 
koudevraag is, zal er weer warmte toegevoerd worden 
aan de bodem, waardoor de temperatuur van de bodem 
stijgt. Als de onttrokken en toegevoerde warmte aan 
de bodem gelijk zijn, is de tijdelijke opslag zonder 
problemen te herhalen. Voorwaarde hierbij is wel dat er 
een warmte- en een koudevraag moet zijn. Een WKO is 
dan ook gunstiger wanneer het koelhuis deze deelt met 
een externe afnemer van warmte, zoals een woonwijk of 
kas in de winter. Een nadeel van WKO-systemen is dat 
er in verband met de Grondwaterwet een vergunning 
nodig is voor toepassing ervan (BodemenergieNL, 
2013).
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5.5   energie opwekken

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal method-
en besproken om energie te besparen. Ondanks deze  
maatregelen blijft de hoeveelheid energie die nodig is 
voor het afkoelen van het warme product tijdens de 
inslag onveranderd. Voor Conferenceperen is dit on-
geveer 3,75 kJ per kilogram per graad Celsius. Ook is er 
een hoeveelheid koelenergie nodig tijdens het inkoel- 
en bewaarproces, vanwege de warmteproductie door 
het ademen van de peer. Deze ademwarmte wordt lager 
naarmate de temperatuur daalt, tot ongeveer 10 Watt 
per ton peren bij -0,5 °C (Sprenger Instituut, 1982).

Door de toepassing van duurzame energieopwekking 
is, vooral in combinatie met warmteopslag (zoals 
PCM-systemen), een energieneutraal koelproces te 
bereiken. In deze publicatie vindt u enkele voorbeelden 
van toepasbare technologieën voor het opwekken van 
duurzame energie voor een koelhuis. 

lokaal energie opwekken

De benodigde energie voor koelhuizen is lokaal 
duurzaam op te wekken door:

     •    Plaatsen van zonnecellen op het dak voor het 
opwekken van elektriciteit.

     •    Plaatsen van zonnecollectoren voor het verwar-
men van water. Dit water is te gebruiken voor 
het voorverwarmen van een absorptiekoel- 
systeem. 

     •    Plaatsen van een windmolen in de buurt van het 
koelhuis.

De meestal licht hellende daken van een koelhuis zijn 
uitermate geschikt voor zonnepanelen. Bovendien 
staan koelhuizen vaak op plaatsen waar weinig andere 
hoge gebouwen zijn. De ontwikkelingen in PV-cellen 
gaan bovendien razendsnel. 

functie-integratie met energie- 
systemen uit omgeving

Naast lokale energieopwekking is het mogelijk om 
combinaties te maken met de omgeving. Bijvoorbeeld 
door het benutten van restwarmte uit andere 

latente warmteopslag

Latente warmteopslag is het opslaan van thermische 
energie in een faseovergang. Een materiaal kan ver- 
schillende faseovergangen ondergaan: van vast naar 
vloeistof, van vloeistof naar gas en van gas naar vast, 
en omgekeerd. Een materiaal dat van fase verandert, 
heet ook wel een faseovergangsmateriaal (FOM) of 
Phase Change Material (PCM). De benaming PCM 
is de meest gangbare. Om een materiaal van fase te 
laten veranderen is energie nodig. Deze energie wordt 
als het ware opgeslagen in de faseovergang. Als het 
materiaal weer terug verandert naar de oude fase komt 
de energie weer vrij (zie figuur 5.7, zie pagina 55). Een 
bekend voorbeeld is een koelelement voor een koelbox. 
Het smeltende ijs in het koelelement, koelt de koelbox 
langdurig.

Er zijn diverse soorten PCM’s met verschillende tempe-
ratuurbereiken. PCM’s op basis van een zoutoplossing 
in water zijn geschikt als koudeopslagmedium voor 
koelhuizen. Deze PCM’s (met een bereik rond de  
-10 °C) hebben een warmtecapaciteit van ongeveer 
300 kJ/kg8. Ter vergelijking: lucht heeft een 
warmtecapaciteit van ongeveer 1 kJ/kg bij één graad 
temperatuursverandering. De grote kostenbesparing 
met PCM’s zit in het opladen ervan met nachtstroom, 
waarna de koude overdag weer uit de PCM’s te ont-
trekken is.

gebouwen of installaties uit de omgeving. Of door 
aansluiting op een slim elektriciteitsnet. Voorbeelden 
hiervan zijn:

     •    Energie uit biogas door vergisting van GFT-afval 
uit een kas in de buurt.

     •    Gebruikmaken van restwarmte uit kassen of van 
afvalverwerkingsbedrijven voor een absorptie-
koelsysteem. 

Ten slotte is er de mogelijkheid om groene energie in 
te kopen bij een energieleverancier.

gebruik van technologieroadmap

Voor technologiebedrijven biedt de roadmap een 
startpunt voor strategieontwikkeling. Afhankelijk 
van het specifieke kennisgebied van het bedrijf is 
het mogelijk een eigen gedetailleerde roadmap te 
ontwikkelen die richting geeft aan de research- en 
ontwikkelagenda van het bedrijf. Voor koelhuizen 
en telers biedt de roadmap een andere blik op het 
verduurzamen van koelprocessen en geeft het inzicht 
in vernieuwende ontwikkelingen die hierbij van 
toepassing zijn. 
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innOvatiericHtingen6

Op welke wijze zijn de veelbelovende technieken uit het 
de vorige hoofdstukken in te zetten voor het verbete-
ren van de energieprestaties van bestaande koelhui-
zen? Dat leest u in dit hoofdstuk. Ook gaan we in op de 
mogelijkheden voor een nieuw te bouwen koelhuis en 
welke technieken zich daar goed voor lenen.

6.1    innovatieve oplossingen voor 
het bewaren van peren

Op basis van een eerste analyse met het simulatiemodel 
lijken de volgende technieken veelbelovend voor zowel 
bestaande als nieuwe koelhuizen:

     •    Voorkoelen van de peren.

     •    Isoleren met Vacuum Insulation Panels (VIP).

     •    Warmtebuffering met Phase Change Materials 
(PCM).

In het vorige hoofdstuk beschreven we de werking van 
deze technieken. In dit hoofdstuk gaan we in op de 
manier waarop ze zijn toe te passen in een koelhuis.
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voorkoelen van de peren

Voorkoelen van peren kan op verschillende manieren. 
We bespreken hier zes concepten (zie figuur 6.1) die de 
temperatuur van de peer flink verlagen, zodat er minder 
energie nodig is voor het inkoelen: 

     •    Concept A: ‘In bad onderdompelen’  
 
 Inkoelen door kisten met peren in een bad met 
koud water onder te dompelen. Met een circu-
latiesysteem wordt het water langs de peren 
geleid en daarna weer op temperatuur gebracht 
met een waterkoeler.

     •    Concept B: ‘Onder een douche’ 
 
Kisten met peren worden op een transportband 
door een douche-installatie geleid. Het water 
wordt daarbij continu gecirculeerd en gekoeld. 

     •    Concept C: ‘Douchen bij het plukken’ 
 
Door peren na het plukken in een kist te leggen 
waarboven een sproeier hangt, koelen de peren 
direct af. Het water wordt aan de onderkant van 
de kist opgevangen en door een leiding terug 
naar een systeem geleid. Dit systeem zorgt voor 
de circulatie en de koeling van het water.

     •    Concept D: ‘Op een band door bad’ 
 
Losse peren worden op een transportband door 
een bad met koud water geleid. Door het water 
in een continustroming te houden, koelen de 
peren sneller af. Zo is ook de lengte van de in-
stallatie minimaal te houden. 

     •    Concept E: ‘Door een douche’ 
 
Door losse peren op een transportband door een 
douche-installatie te leiden, koelen de peren af. 
Het water wordt daarbij continu gecirculeerd en 
gekoeld. 

     •    Concept F: ‘Douche in de cel’ 
 
Door de koelcel van een douche-installatie te 
voorzien, is een eerste koelingsslag te maken. 
Om het koelproces te versnellen, bevochtigt de 
installatie gedurende de inkoelperiode de peren 
enkele malen. 

Figuur 6.1 Verschillende concepten voor het  
voorkoelen van peren

Concept A Concept B Concept C

Concept D Concept E Concept F
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Figuur 6.3 Koelsysteem koelhuis

isolatie verbeteren met vacuum  
insulation panels (vip)

Isoleren met vacuüm is een relatief nieuwe manier 
van isoleren. Over de toepasbaarheid van vacuümiso-
latiepanelen in koelcellen is nog weinig bekend. Zoals 
in hoofdstuk 5 al is aangestipt is een nadeel van VIP 
dat ze kunnen lekken. Bijvoorbeeld wanneer je er met 
scherpe heftrucklepels tegenaan stoot. Bij lekkage gaat 
de isolatiewaarde van het paneel snel achteruit. Extra 
bescherming voor de panelen in de cel is dus noodza-
kelijk. 

Tabel 6.2 Effect veroudering VIP met een dikte van 
20 mm. 

Bron: www.va-q-tec.com

6.2    verduurzamen bestaande 
koelhuizen

In paragraaf 3.1 lieten we zien dat het huidige arse-
naal van koelhuizen onder te verdelen is in twee typen:

     •    Kleine lokale koelhuizen, met minder dan 10 
kleine koelcellen.

     •    Grote centrale koelhuizen, met meer dan 50 
grote koelcellen.

Oplossingen voor klein lokaal koelhuis 

Voor een klein lokaal koelhuis zijn alleen oplossingen 
met een lage investering en een korte terugverdientijd 
interessant. 

Beperken van de koudeverliezen
Om de koudeverliezen te beperken zijn de isolatie, de 
luchtdichtheid en de reflectie van warmte van buiten 
het onderzoeken waard. Met een infraroodcamera en 
een luchtdichtheidstest is het relatief eenvoudig om 
leklucht en slechte isolatie te ontdekken. Maatregelen 
die vervolgens te nemen zijn:

     •    Aanbrengen van extra isolatie (in de cel of aan de 
buitenzijde), mits eenvoudig aan te brengen. 

     •    Aanbrengen van reflecterende dakbedekking met 
een coating of folie, mits het dak zich hiervoor 
leent.

     •    Verbeteren van de luchtdichtheid door bijvoor-
beeld het aanbrengen van kit, en het minimalise-
ren van koudebruggen. 

Tot besluit is het zinvol om te onderzoeken of het pro-
duct met minder ventilatie toe kan.

Efficiënter koelen
Het loont altijd om de temperatuur van de peer zo 
veel mogelijk te verlagen voordat hij de koelcel ingaat. 
Bij een klein koelhuis is het plaatsen van een vaste 
voorkoelinstallatie niet altijd mogelijk, of het is te kost-
baar. Wel is het dan interessant om de peren bij/na de 
pluk in ieder geval met water te besproeien of in een 
bak met water onder te dompelen. Ook een douche-
installatie in de cel is een mogelijkheid. 

Omdat kleine koelhuizen doorgaans een compres-
siekoelinstallatie gebruiken, zijn ook zij door regelge-

ving genoodzaakt de overgang te maken naar natuur-
lijke koudemiddelen. Wanneer het nodig is om een 
nieuwe koelinstallatie aan te schaffen, is het raadzaam 
direct over te stappen op natuurlijke koudemiddelen. 
Met het voorkoelen van peren kan de nieuwe koel- 
installatie mogelijk toe met minder vermogen.

Warmte bufferen
Plaatsing van voelbare warmtebuffers zijn zeer ingrij-
pend om op bestaande kleine koelhuizen toe te passen. 
Latente warmtebuffers zijn wellicht een betere optie. 
Hoewel er in Australië al een latente warmtebuffer is 
toegepast (paragraaf 6.1), is het lastig om uitspraken te 
doen over de toepassing ervan in kleine lokale koelhui-
zen in Nederland. De toepasbaarheid hangt sterk af van 
de klimaatomstandigheden. Met het simulatiemodel is 
het mogelijk om hier onderzoek naar te doen. 

energie duurzaam opwekken

Het is niet eenvoudig om uitspraken te doen over welke 
duurzame energietechnieken het meest geschikt zijn 
om een energieneutraal koelhuis te realiseren. Dit komt 
doordat er functie-integratie nodig is met de omgeving 
en die is in elke situatie weer anders. Met het simu-
latiemodel uit paragraaf 4.2 is het wel mogelijk om 
verschillende situaties door te rekenen. De meest een-
voudige oplossing voor het verduurzamen van kleine 
koelhuizen is door over te stappen op groene stroom 
van het net. 

Oplossingen voor een groot centraal  
koelhuis

Bij een groot centraal koelhuis zijn alle technieken 
van toepassing die ook voor een klein lokaal koelhuis 
geschikt zijn. Door de schaalgrootte van een centraal 
koelhuis zijn een aantal extra besparingsmogelijkheden 
rendabel.

Beperken van koudeverliezen
Ook bij grote centrale koelhuizen is het raadzaam 
om te onderzoeken of er sprake is van ongewenste 
leklucht en of extra isolatie aanbrengen zinvol is. 
Wanneer het dak er zich voor leent, is ook reflecte-
rende dakbedekking een optie. Verder is het verstandig 
om te onderzoeken of het product met minder ventila-
tie toe kan. En het loont om een restkoude-installatie 
aan te leggen voor de ventilatiesystemen.
 

De panelen zelf zijn vaak al beschermd met een laag 
glasvezel met luchtdichte folie. De luchtdichte folielaag 
zorgt ervoor dat het vacuüm zo goed mogelijk behouden 
blijft. Desondanks lopen de panelen door de jaren heen 
langzaam vol, waardoor de isolerende eigenschappen 
achteruit gaan. De isolatiewaarde blijft daarentegen 
na tientallen jaren nog steeds ruim boven die van be- 
staande PUR-panelen. Tabel 6.2 toont een voorbeeld 
van de toename van de warmtegeleidingscoëfficiënt. 
Ter vergelijking: de warmtegeleidingscoëfficiënt van 
PUR ligt op ongeveer 0,020 tot 0,032 W/mK.

Warmtebuffering	met	Phase	 
change material (pcm)

Er zijn vele toepassingen voor PCM bekend. Naast het 
bekende koelelement voor de koelbox, vind je PCM’s ook 
in ventilatie-units voor het koelen van lucht in gebouwen 
en bijvoorbeeld voor verwarming van te vroeg geboren 
baby’s. In Australië is een PCM-systeem toegepast voor 
de ondersteuning van de koelinstallatie in een koelhuis 
voor wortels 9. De wortelproductie steeg, waardoor de 
koelcapaciteit van het koelhuis omhoog moest. Omdat 
er geen plaats was voor een extra koelmachine is de 
bestaande installatie uitgebreid met een PCM-opslag-
systeem, dat in de nacht ‘oplaadt’ (afkoelt). Het op- 
slagsysteem is naast het koelhuis geplaatst en staat 
met een warmtewisselaar in contact met de bestaande 
koelinstallatie. Figuur 6.3 geeft schematisch de opstel-
ling van deze installatie weer.
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Efficiënter koelen
Een centraal koelhuis heeft vaak een gang. Hiervan is 
een deel om te bouwen tot voorkoelsluis. De moge-
lijkheden om een vaste voorkoelinstallatie te bouwen 
zijn het onderzoeken waard. Denk aan een transport-
band die de kisten met peren door een bak met gekoeld 
water of douche-installatie leidt. Ook is het mogelijk 
om de koelcel zelf te voorzien van een douche-instal-
latie en waterafvoer. Op deze manier is een extra han-
deling voor het voorkoelen met water niet nodig. 

Warmte bufferen
Met het simulatiemodel is het mogelijk om de haal-
baarheid van warmtebuffers in grote koelhuizen te 
berekenen. Bufferen van warmte met PCM levert we-
liswaar weinig tot geen verlaging  van de CO2-footprint 
op, maar kan wel de energiekosten verlagen omdat  je 
gebruikmaakt van het nachtstroomtarief. 

Energie duurzaam opwekken
Voor grote koelhuizen is het wellicht lonend om de en-
ergie zelf duurzaam op te wekken en om te zien of het 
mogelijk is combinaties te maken met de omgeving. Het 
eerdergenoemde simulatiemodel leent zich hier prima 
voor. Met het model is bijvoorbeeld door te rekenen 
of het nut heeft om met een absorptiekoelinstallatie 
gebruik te maken van de restwarmte van een naastge-
legen kas of andere warmteleverancier. 

studentenproject fresh & fruity:   

verkenning ‘kOelHuis van De tOekOmst’

Vijf derdejaarsstudenten van de opleidingen Bouwtechnische Bedrijfskunde en Logistiek 
voerden als stageopdracht een verkenning uit naar het koelhuis van de toekomst. Via 
deskresearch en interviews onderzochten zij een aantal nieuwe technologische moge-
lijkheden om het energieverbruik van een koelhuis te verminderen. Zo bestudeerden zij 
het verbeteren van de luchtcirculatie, duurzame vormen van energieopwekking, toepas-
sen van adiabatische verdampingskoeling en extreme isolatie. 

Ook vanuit logistiek oogpunt is naar het koelhuis gekeken. Daaruit bleek dat door het 
sluiten van kringlopen milieuwinst is te behalen. Bijvoorbeeld door het gebruik van rest-
afval (rotte appels en peren) als biomassa, of het hergebruiken van het sorteerwater 
(waar appels en peren in gedreven hebben). En door bewaren, sorteren en verpakken te 
combineren, is te besparen op gekoeld transport. 

6.3   koelhuis van de toekomst

Voor nieuw te bouwen koelhuizen kijken we eerst, op 
basis van trends en ontwikkelingen, wat de verwach-
tingen zijn voor de toekomst. Op basis hiervan geven 
we een visie op het ontwerp van het koelhuis van de 
toekomst en de technieken die daarvoor het meest ge-
schikt zijn.

verwachtingen voor de toekomst

In hoofdstuk drie bespreken we kleine lokale koelhui-
zen en grote centrale koelhuizen. De vraag is of deze 
tweedeling in de toekomst zo blijft. In een rondetafel-
gesprek met verschillende ondernemers uit de sector 
zijn verschillende trends en hun invloed op het product 
en de bewaarbehoefte besproken. Ook de locatie en 
indeling van de koelhuizen kwamen aan bod. Hieruit is 
het volgende beeld ontstaan:

Duurzaam ondernemen 
Telers zullen meer ondernemer worden van een pro-
ductiebedrijf, maar dan wel duurzaam ondernemer. Het 
gevoel voor het product en de groene vingers bij de 
teler zullen verminderen: dit wordt overgenomen door 
nieuwe technologieën. De populariteit van producten 
met een eco-keurmerk neemt toe. De gehele levenscy-
clus, en dus ook het bewaarproces, telt mee in de be-

oordeling. De producten die niet voor verkoop geschikt 
zijn, worden gebruikt voor bijvoorbeeld de productie 
van biogas. 

Centrale locaties en voorzieningen
Door koelhuizen meer te clusteren op één locatie is het 
makkelijker combinaties te maken met andere functies. 
Dit maakt duurzame energieopwekking en hergebruik 
van restwarmte interessanter. Voor- en/of inkoelen 
gebeurt apart van het bewaren. Hiervoor zijn andere, 
efficiëntere koelmethoden in te zetten. 

Cellen met meer flexibiliteit
Door concurrentie uit het buitenland (Zuid-Afrika, Polen, 
Turkije) daalt de export van peren en dus ook de productie 
in Nederland. De verwachting is dat steeds meer landen 
zelf producten voor eigen consumptie gaan verbouwen 
(local for local). De koelvraag blijft wel gelijk doordat 
koelhuizen ook voor andere producten dan peren in te 
zetten zijn. De cellen worden kleiner om aan deze diver-
siteit aan bewaarprocessen tegemoet te komen. 

Meten = weten 
Door de komst van betere en goedkopere sensoren is 
het bewaarproces steeds beter te regelen. Met meer 
geautomatiseerde metingen aan het product zelf in 
plaats van aan het klimaat waarin het product zich be-
vindt. Telers volgen de kwaliteit van hun product tijdens 
het gehele bewaarproces via hun smartphone. Overi-
gens geldt dit niet alleen voor het bewaren: de comple-
te keten van ‘steeltje tot keeltje’ zal beter te monitoren 
zijn. Ook zal er steeds meer oog zijn voor onderscheid 
tussen de verschillende fasen (inkoelen, bewaren) in 
het bewaarproces.

integraal ontwerp

Bovenstaande betekent dat de toekomst meer en gro-
tere centrale koelhuizen met kleinere cellen kent. We 
geven hier een visie op hoe het koelhuis van de toe-
komst eruit zou kunnen zien en welke technieken daar-
bij het beste toe te passen zijn.

In het koelhuis van de toekomst:

     1.    Bevinden zich meerdere kleinere cellen die 
flexibel in te zetten zijn voor verschillende pro-
ducten;

     2.    Is de interne logistiek geoptimaliseerd en vindt 
voorkoeling van het product plaats;

     3.    Zijn inkoelen en langdurig bewaren aparte pro-
cessen met eigen state-of-the art koelsyste-
men;

     4.    Vinden sturingsprocessen plaats op basis van 
metingen aan een combinatie van de lucht en 
het product zelf;

     5.    Is het gebouw optimaal geïsoleerd en lucht-
dicht;

     6.    Wordt koude gebufferd en restwarmte herge-
bruikt; 

     7.    Wordt de benodigde energie volledig duurzaam 
opgewerkt.

Ad .1 Kleine flexibele cellen
Een cel heeft een omvang van 330m3; gelijk aan de hui-
dige cellen van een klein lokaal koelhuis. De cellen zijn 
flexibel inzetbaar en bevatten verschillende mogelijk-
heden qua klimaat en klimaatregeling.

Ad.2 Optimale interne logistiek met voorkoeling
De cellen zijn gelegen rondom een sluis waarin ver-
schillende generieke functies op te nemen zijn. De sluis 
bevat een installatie waarmee producten via waterkoe-
ling voor te koelen zijn.

Ad.3 State-of-the art koelsystemen voor  
inkoelen en bewaren
Het koelhuis bevat een separaat systeem voor het  
inkoelen dat flexibel is aan te sluiten op iedere cel.
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Figuur 6.4 Het koelhuis van de toekomst

 

Het langdurig bewaren gebeurt met decentrale koel-
systemen die afgestemd zijn op het specifieke koelpro-
ces in de cel. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van nieu-
we koeltechnieken, zoals de torsiondrive-compressor 
van TNO. De restkoude wordt gebruikt voor verbete-
ring van de ventilatie. 

Ad 4. Meten aan het product
Sensoren meten verschillende parameters van het pro-
duct. Op basis van de uitkomsten regelen zij het klimaat. 
Zo kan bijvoorbeeld rot tijdig worden geconstateerd.

Ad 5. Optimale isolatie en luchtdichtheid
Door gebruik te maken van meerlaagse isolatiemateri-
alen komen de beste eigenschappen van verschillende 
materialen naar voren. Denk aan een PIR-isolatiepa-
neel met een VIP-laag in de kern. 

Er is bij de bouw veel aandacht voor de luchtdichtheid 
van de cel en het voorkomen van koudebruggen. Ook 
heeft het koelhuis reflecterende dakbedekking.

Ad 6. Koudebuffering en hergebruik van warmte
Met de inzet van een PCM-opslagsysteem maken 
koelhuizen optimaal gebruik van de koude ’s nachts.   
We gaan steeds meer absorptiekoeling zien die voor 
de warmtetoevoer de restwarmte van een kas of an-
dere warmteleverancier in de omgeving gebruikt.

Ad 7. Duurzame energievoorziening
Zonnepanelen (op het dak) of een kleine (urban) wind-
molen wekken de overige benodigde energie lokaal op. 

syntens: “Samenwerking levert nieuwe innovaties en kansen op.”

Jacques walinga is innovatieadviseur bij Syntens Innovatiecentrum, 
partner in het RAAK-mkb-project Sustainable Systems for Food. 

Waarom adviseert u bedrijven om mee te doen aan pro-
jecten zoals het Sustainable Systems for Food- project? 

Hogescholen, ondernemers en publieke professionals 
kunnen elkaar versterken door samen te werken aan 
innovatievragen. Innovatie en ontwikkeling van nieu-
we kennis is essentieel voor ondernemers om – inter-
nationaal – te blijven concurreren. Dit betekent dat alle 
partijen moeten investeren om meer te gaan samen-
werken in cultuur en werkwijze. Het levert simpelweg 
nieuwe innovaties en kansen op. Een mooi voorbeeld 
is dit SIA-RAAK-programma waarin een energie-
model dat is ontwikkeld voor het koelen van peren en 
ander fruit, nu beschikbaar komt voor ondernemers.

Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor een 
bedrijf?

Voor een bedrijf betekent meedoen aan een dergelijk 
project dat het de kans heeft om bij een kennisinstel-
ling verschillende zaken te onderzoeken, waar het als 
bedrijf zelf mogelijk niet aan toekomt. Als onderne-
mer moet je je al met zoveel zaken bezighouden dat 
het onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen mees-

tal geen focus heeft. Door in projectvorm samen te 
werken met een kennisinstelling als de Hogeschool 
van Amsterdam, kan het bedrijf toch voorop lopen en 
zo een concurrentiepositie verwerven. Natuurlijk kan 
een bedrijf voor bepaalde zaken ook een ingenieurs-
bureau in de arm nemen. Deze bieden vaak gerichte 
oplossingen voor problemen. Bij een kennisinstelling 
is het onderzoek meestal breder van opzet.

Waar moeten bedrijven rekening mee houden als ze 
aan een project met een kennisinstelling mee willen 
doen?

Ik breng bedrijven er altijd van op de hoogte dat 
onderzoek bij een kennisinstelling over het alge-
meen meer tijd vergt dan wanneer je voor gerichte 
problem shooting een ingenieursbureau in de arm 
neemt. Zoals ik al zei is de insteek van het onder-
zoek ook anders. Verder moet een bedrijf er reke-
ning mee houden dat er bij onderwijsinstellingen al-
tijd een cyclus is van lesperioden. Dat wil zeggen dat 
de studenten beschikbaar zijn voor projecten binnen 
bepaalde tijdsvakken en na die periode vaak weer 
doorgaan met iets nieuws
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In het voorgaande hoofdstuk zijn enkele innovatie- 
richtingen uitgewerkt en is verkend hoe de verschillende 
technieken bijdragen aan het verminderen van de CO2-
footprint en de productiekosten. In bestaande koelhui-
zen en bij nieuwbouw. Het gebruikte simulatiemodel 
is nog niet zo ver uitgewerkt dat er harde uitspraken 
te doen zijn over de terugverdientijd van de gepre-
senteerde maatregelen. Het simulatiemodel is wel een 
bruikbare eerste stap in het onderzoek naar duurzaam 
bewaren. Door dit simulatiemodel verder uit te werken 
is het mogelijk nieuwe technologieën op energiever-
bruik en -kosten te toetsen en concrete aanbevelingen 
te doen aan koelhuizen, installateurs en bouwers. De 
gehanteerde simulatieaanpak schept bovendien niet al-
leen onderzoeksmogelijkheden voor het bewaren van 
peren, maar voor tal van situaties en producten.

In dit hoofdstuk gaan we in op de mogelijkheden die het 
simulatiemodel biedt voor bedrijven en kennisinstellin-

gen, en hoe het te vertalen is naar concrete tools. Ver-
volgens schetsen we een aantal onderzoeksrichtingen 
waar de HvA graag, in samenwerking met bedrijven en 
kennisinstellingen, aan wil werken. 

7.1     

 
Het CleanTech-onderzoeksprogramma heeft de ambi-
tie om het energiesimulatiemodel door te ontwikkelen 
om zo de maatschappelijk verantwoorde ontwikkel-
ing van koelhuizen en andere klimaatsystemen te sti- 
muleren. Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven is met de 
informatie over het energieverbruik en het tempera-
tuurverloop in de koelcel een energietechnisch ontwerp 
op te stellen voor innovatieve nieuwbouwprojecten. 
Ook is het mogelijk een beslismodel op te stellen voor 
het maken van energiebesparingsplannen bij renovatie 
van bestaande koelhuizen.

vertalen simulatiemodel naar 
concrete tools
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Het cleantech-simulatiemodel vergeleken met andere simulatieprogramma’s

Er zijn al tal van simulatieprogramma’s op de markt 
voor het berekenen van koelcellen. Ook gebruiken 
veel bedrijven hun eigen modellen (bijvoorbeeld in 
Excel) voor het doorrekenen van het benodigd ver-
mogen en de terugverdientijd. Wat voegt Clean 
Tech’s simulatiemodel dan nog toe? We lichten dit 
toe aan de hand van een vergelijking met twee voor-
beelden:

     •    Statische rekenprogramma’s voor project-
engineering.

     •    Computational Fluid Dynamics-pakketten 
voor innovatie en ontwerpoptimalisatie

Ad .1. Statische rekenprogramma’s
Er bestaat al de nodige software voor technische 
(statische) berekeningen van het benodigd vermo-
gen en de benodigde componenten voor het opstel-
len van een offerte. Voorbeelden hiervan zijn Cool-
pack10 of Cooltool11.  Dergelijke rekenprogramma’s 
zijn snel en betrouwbaar en uitermate geschikt voor 
project-engineering. Er is een uitgebreide database 

aanwezig van onderdelen in de markt, die de fabri-
kanten telkens updaten. 

Ad. 2. Computational Fluid Dynamics
Aan de andere kant van het spectrum zijn er soft-
warepakketten voor het doorrekenen van de mas-
sastroming en warmteoverdracht, de zogenoemde 
Computational Fluid Dynamics Analysis (CFD)-pak-
ketten. Deze pakketten toetsen nieuwe ontwerpen 
tijdens innovatie- en ontwerptrajecten op luchtsnel-
heden en warmteoverdrachten in de cel. Bekende 
pakketten zijn Comsol Multiphysics12 en Ansys13. 

Het CleanTech-simulatiemodel heeft andere eigen-
schappen dan de twee bovengenoemde voorbeelden. 
Het model is modulair opgebouwd en maakt dyna-
mische berekeningen, met de insteek dat het ener-
gieverbruik als gevolg van statische én dynamische 
variabelen integraal over de tijd uit te rekenen is. Dit 
maakt het mogelijk om nóg beter inzicht te krijgen in 
het beperken van het energieverlies en afwegingen te 
maken over de inzet van duurzame bronnen. 

Doordat in het model alle informatie integraal over 
de tijd wordt uitgerekend, geeft het model inzicht in 
welke technieken het meeste bijdragen aan energiebe-
sparing, het verduurzamen van het koelsysteem en de 
inzet van duurzame energie. De resultaten maken aan 
het einde van ieder onderzoek duidelijk welke com-
binatie van technologieën leidt tot een energiezuinig 
en kostenbesparend ontwerp. Vragen die bijvoorbeeld 
met het model te beantwoorden zijn:

     •    Wat is de invloed van de weersomstandigheden 
op mijn energieverbruik en hoe kan ik hierop 
besparen?

     •    Hoeveel energie kan ik besparen door het wij-
zigen van enkele besturingsparameters in de 
koeling?

     •    Hoeveel energie kan ik besparen door het wijzi-
gen van de besturing van mijn ventilatoren?

We bespreken twee toepassingsmogelijkheden van 
het simulatiemodel.

studentenproject: valiDatie simulatiemODel

Op dit moment werkt vierdejaarsstudent Engineering, Design & Innovation, Christian 
Moons aan de validatie van het simulatiemodel. Met hulp van Wageningen UR en 
meetgegevens van koelhuizen in de markt wordt het simulatiemodel het komende half 
jaar verder gevalideerd. Doorrekening van specifieke scenario’s en technologieën moet 
de betrouwbaarheid van het simulatiemodel verhogen.  

simulatiemodel als instrument voor  
innovatie

Het model kan, in samenwerking met ontwerpers, 
bouwbedrijven en toeleveranciers, ondersteunen bij in-
vesteringsbeslissingen voor renovatie of nieuwbouw. 
Voor kennisinstellingen (hogescholen en universitei-
ten) kan het model van dienst zijn bij het maken van een 
keuze tussen verschillende onderzoekstrajecten. Door 
het beantwoorden van vragen als:

     •    Welke technologieën leveren in mijn situatie de 
grootste energiewinst op?

     •    Hoe groot mogen de kosten zijn om mijn inves-
tering binnen een bepaalde tijd terug te verdie-
nen?

     •    Welke technologieën zijn interessant om verder 
te onderzoeken in een experiment?

Het simulatiemodel als instrument voor innovatie is 
zo bezien geschikt voor onder meer bouwbedrijven, 
installateurs, toeleveranciers van technische onder-
delen en kennisinstellingen, zoals universiteiten en ho-
gescholen.

simulatiemodel als demonstrator

Het simulatiemodel is ook als educatief instrument in 
te zetten om aan te tonen hoe technologieën, produc-
ten en externe omstandigheden van invloed zijn op het 
energieverbruik. Of om huidige en toekomstige gebrui-
kers en exploitanten van koelhuizen een kans te bieden 
om de concurrentiepositie te versterken door verhoging 
van het kennisniveau.

Voorbeelden van aspecten die naar voren kunnen 
komen in een demonstratie zijn:

     •    De invloed van reflecterende dakbedekking op 
het benodigd koelvermogen en energieverbruik.

     •    De invloed van het gebruik van restkoude uit 
ventilatielucht.

 
Het simulatiemodel als demonstrator is bijvoorbeeld 
interessant voor centrale koelhuizen, telers, coöpera-
ties, brancheorganisaties en kennisinstellingen, zoals 
universiteiten en hogescholen.

7.2   vervolgonderzoek: uitbreiden  
van het simulatiemodel

Op dit moment gebruiken we het rekenmodel voor de 
simulatie van een koelcel voor peren. Doordat het mo-
del in Matlab Simulink is geprogrammeerd, is het rela-
tief eenvoudig om andere situaties, producten of tech-
nologieën binnen en buiten de koelcel te modelleren. 
Dit leidt tot een aantal opties voor uitbreiding van het 
simulatiemodel. En daarmee voor nieuwe innovatie- en 
businesskansen voor bedrijven.
 
Optie 1: uitbreiden van  
moduledatabase

Het gesimuleerde koelsysteem is een compressor-
koeler die gevuld is met ammoniak. Enkele warmteop-
slagmethodes zijn in het model verwerkt, zoals Phase 
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Changing Materials (PCM) en betonkernactivering. Ook 
de invloed van andere technologieën zoals isolatie, CA-
systeem, besturing van de koude-installatie, de ont-
dooicyclus en de ventilatie zijn erin meegenomen.
Uiteraard zijn er nog veel meer technologieën waarvan 
het interessant is om te onderzoeken wat hun effect is 
op het energieverbruik. Het simulatiemodel is daarom 
uit te breiden met modules als:

     •    koeltechnieken;

     •    meerdere natuurlijke koudemiddelen;

     •    andere isolatiematerialen;

     •    besturingstechnieken;

     •    vochthuishouding.

Naast het doorrekenen van de koelcel zelf, is het mo-
del ook geschikt om te onderzoeken of restwarmte of 
duurzame energiebronnen uit de omgeving van pas ko-
men. Een voorbeeld is het berekenen van de benodigde 
restwarmte uit een naburig afvalverwerkingsbedrijf 
voor de inzet van absorptiekoeling.
 
Optie 2: vertalen naar andere  
producten, zoals fruitsoorten,  
groenten, bloembollen

Het CleanTech-onderzoeksprogramma wil het energie- 
simulatiemodel in samenwerking met geïnteresseerde 
bedrijven en kennisinstellingen doorontwikkelen. En wel 

zo dat het niet alleen voor koelhuizen van peren maar 
ook voor andere fruitsoorten, groenten en bijvoorbeeld 
bloembollen geschikt is. Hiervoor is het noodzakelijk 
een database aan het rekenmodel te koppelen waarin 
de specifieke product-, proces- en systeemparameters 
van die andere producten zijn opgenomen. 
 
Optie 3: vertalen naar andere situaties

Naast een simulatiemodel voor koelhuizen voor peren 
kunnen studenten van de HvA het model vertalen naar 
andere situaties, zoals luchtbehandelingssystemen in 
gebouwen of klimaatregelingssystemen in kassen. Een 
tweetal CleanTech-projecten doen dat op dit moment 
al. Zo is er een simulatiemodel opgesteld in het ande-
re project binnen het RAAK-mkb-project Sustainable 
Systems for Food: hightech vertical farming. Hierover 
is meer te lezen in de publicatie ‘Vertical Farming’. Een 
andere groep studenten werkt aan een simulatiemodel 
voor het koelen van datacenters. 
Uiteraard zijn er nog veel meer omgevingen te beden-
ken waar kennis over slim koelen welkom is:

     •    Gekoeld transport in bijvoorbeeld vrachtwagens 
of op schepen;

     •    Supermarkten;

     •    Distributiecentra;

     •    Enzovoort.

Oproep tot samenwerking

Zoals in deze publicatie is beschreven werkt de HvA aan concreet praktijkgericht onderzoek. 
Met behulp van simulatiemodellen onderzoeken we hoe tijdens koel- en bewaarprocessen 
energie te besparen is met innovatieve technieken. Dit doen wij voor en samen met andere 
partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheid). Het CleanTech-onderzoeksprogramma 
gaat graag met bedrijven een samenwerking aan om de simulatiemodellen verder uit te 
breiden en te vertalen naar andere concrete tools. Wilt u graag samenwerken met de 
HvA op dit onderwerp? Neem dan contact met onderzoeksprogramma CleanTech, de 
contactgegevens zijn te vinden op ww.hva.nl/cleantech.

noten

1.  Global Warming Potential (GWP) is een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas bijdraagt  
  aan opwarming van de aarde.

2.  www.ivam.nl 

3.  www.ecoinvent.ch 

4.  www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/omrekenen-energie-eenheden 

5.  www.mathworks.nl

6.  www.planetsafe.nl

7.  www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2012/06/04/doorbraak-in-thermo-akoestische-energieomzetting

8.  www.pcmproducts.net 

9.  http://pcpaustralia.com.au/pcm-applications/cold-storage/

10.  http://www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/Refrigeration-and-energy-technology

11.  http://www.cooltool-software.com

12.  http://www.comsol.com

13.  http://www.ansys.com
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betrokken organisaties 
 
Aan het project Duurzaam Bewaren hebben verschillende bedrijven en instanties een bijdrage geleverd - als 
probleemeigenaar, opdrachtgever, expert of inspirator. Wij willen de volgende personen hartelijk danken voor 
hun waardevolle bijdrage: 

Agriboard: Jacques Dekker

Boukens koel- en klimaattechniek: Henk Huisman

De Buytenhof Rhoon: Ad Visser

De Jong Coldstores: Edwin Luiken

Firma Kuin: Johan Kuin

Fruitbedrijf Pronk: Gerard Pronk

Hoesch Bouwsystemen B.V.: John Mocking

HOWA Bouwgroep: Sjaak Beemster

IVAM: Niels Jonkers

Koelhuis WFO / Laan Flora Facilities: Aad Kraakman

KWA Bedrijfsadviseurs: Fons Pennartz

Salco bedrijfsdeuren: Frank Sijm

Sercom regeltechniek: Jan-Willem Lut, Andre van Rooyen

Syntens: Sandra Verweij, Jacques Walinga, José Laan en Peter Tol

TNO: Leo Hendriksen, Edo Wissink 

Wageningen UR: Frank van de Geijn, Alex van Schaik 

studenten en medewerkers Hva

De belangrijkste studentenprojecten die bijgedragen hebben aan het project Duurzaam Bewaren en de  
studenten die daaraan deelnamen zijn:

     •    Fruitzicht: nieuwe innovatierichtingen voor fruitsector - uitstroomprofiel Innovatie Management,  
4e-jaars Technische Bedrijfskunde - Marne van Wijk, Amrit Singh, Justin Groot, Mervyn Fransen,  
Nicholas Cheung, Henk-Jan van Dijk, Soufiane Batou, Theodoor Koelewijn, Imre Schurer en  
Wolfert Engelsman

     •   Local-for-Local-businessmodel - afstudeeronderzoek Technische Bedrijfskunde - Soufiane Batou
     •    Fresh & Fruity: verkenning ‘koelhuis van de toekomst’ - 3e-jaars stageopdracht Logistiek en Bouw- 

technische Bedrijfskunde - Celeste Bakker, Ahmet Dinc, Erik van der Kolk, Jos de Pijper,  
Thomas Smits

     •    Verkenning duurzame koel- en energiesystemen - minor Energie & Duurzaamheid - Joeri Cornelissen,  
Sam Hughes en Wely Verhemel

     •   Verkenning koeltechnieken – minor Energie & Duurzaamheid - Eric Hoogland
     •   Duurzame koelmethoden - minor Energie & Duurzaamheid - Yassine Karimi en Andreas Melzer
     •    Energiebesparing in koelhuis - minor Energie & Duurzaamheid- Christian Moons, Hugo van Nigtevecht  

en Rens Smal
 
De vijf laatstgenoemde projecten hebben specifiek bijgedragen aan het realiseren van het simulatiemodel.  
De twee eerstgenoemde projecten hebben met een breder perspectief gekeken naar mogelijkheden om de  
fruitsector te verduurzamen en bieden een interessante aanvulling op het onderzoek naar het verduurzamen  
van koelhuizen. 

Recent gestarte studentenprojecten zijn:

     •    Businessconcept simulatiemodel - afstudeeronderzoek Technische Bedrijfskunde - Daniël Schreuder
     •    Validatie simulatiemodel - 3e jaars stage Engineering Design & Innovation - Christian Moons

We bedanken alle studenten hartelijk voor hun inzet.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een RAAK-MKB-subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie.Ook hebben diverse medewerkers van de HvA een bijdrage geleverd - door deel te nemen aan het onderzoek,  
door studenten te begeleiden of door inhoudelijke of praktische ondersteuning te leveren. Wij willen de volgen-
de personen hartelijk bedanken voor hun constructieve bijdrage: Otto de Graaf, Jurjen Helmus, Renske  
Schijvens, Ronald Mooijer, Laura Ramirez-Elizondo, Ed Schrikkema, Hugo van Tienhoven, Wilbert te Velde,  
Katrien de Witte. 
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Links

links naar meer informatie
 
www.agriboard.nl > over Agriboard, vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord

www.fruitzicht.com > over het onderzoek door studenten Technische Bedrijfskunde van de HvA naar  
          innovatierichtingen voor de fruitteelt

www.hva.nl/cleantech > over het onderzoeksprogramma CleanTech van HvA Techniek

www.innovatie-alliantie.nl > over de RAAK-stimuleringsregeling

www.ivam.uva.nl/ > onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van duurzaamheid

www.koudecentraal.nl/ > website met kennis over koude- en klimaattechniek van Koudegroep  
          Delft-Wageningen

www.koudeenluchtbehandeling.nl/magazine > magazine november 2012, artikel “HvA houdt peren groen“

www.sustainablesystemsforfood.com > meer informatie, projectresultaten en complete interviews van het  
          RAAK-mkb-project Sustainable Systems for Food

www.syntens.nl > over Syntens en de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf bij innovatie

www.tno.nl  > bij thema Energie Gebouwde Omgeving over duurzaam koelen en warmtepompen

www.wageningenur.nl/fbr > Food & Biobased Research, Wageningen UR




