
In het voorjaar van 2015 startte het Demon-
stratieproject Energie-Innovatie (DEI): vijf-
tien melkveebedrijven door heel Nederland  
gingen hun melk op een andere manier  
koelen. Niet langer met traditionele koel- 
machines, maar met behulp van ECO200. 

ECO200 wint eerst de warmte uit melk, vóór-
dat de melk in de koeltank terecht komt. 
Vervolgens wordt die melkwarmte benut om 
het bedrijf en woonhuis van warm water en 
warmte te voorzien. Theun Toering, direc-
teur van ECO200, kijkt tevreden terug op 
het project. “Melkveebedrijven met ECO200 
besparen veel energie. Bovendien is er op 
bedrijven met ECO200 geen sprake meer van 
verlies van schadelijke koudemiddelen (HFK’s). 
Ook dat betekent enorme winst voor het  
milieu.”

Bij het project waren een groot aantal partijen 
betrokken zoals de Rijksdienst voor Onder- 
nemend Nederland (RVO), de provincie 
Drenthe, L’orèl Consultancy, netbeheerder 
Liander en het Mesdagfonds. Toering: “Voor 
RVO was niet alleen het feit van belang dat 
ECO200 energie wint uit melk. ECO200 zorgt 
er óók voor dat het verlies van koudemiddelen 
naar het milieu wordt gestopt. Fabrikanten van 
traditionele koelinstallaties reiken melkvee- 
bedrijven nog geen goede alternatieven voor 
zware HFK’s aan, terwijl wetgeving dat wel 
verlangt. ECO200 biedt dat alternatief wél.” 

Enkele bedrijven binnen het DEI-project 
gebruiken R744 (oftewel CO2) als koude- 
middel, dus helemaal geen zware HFK’s meer: 
Toering: “Aan die techniek hangt nog wel 
een prijskaartje. Mede dankzij een financiële 

Vijftien melkveebedrijven laten zien 
dat ECO200 rijp is voor de markt

bijdrage vanuit het Mesdagfonds en netwerk-
bedrijf Liander kunnen we nu ervaring opdoen 
met deze innovatie. Het feit dat een melkvee-
bedrijf helemaal zonder HFK’s kan opereren, 
spreekt enorm tot de verbeelding.”

Investeringen
De melkveehouderij heeft financieel gezien 
lastige jaren achter de rug. Daardoor stonden 
banken niet te trappelen om geld beschikbaar 
te stellen voor investeringen. Tot vreugde van 
Toering waren overheden wel bereid om, daar 
waar nodig, melkveebedrijven een extra zetje 
te geven. “Het Drents Energiefonds is daar-
van een goed voorbeeld. Dat fonds heeft met 
aantrekkelijke financieringen voor een aantal 
bedrijven de overstap naar ECO200 moge-
lijk gemaakt omdat de provincie Drenthe de 
energietransitie wil versnellen.”

Lagere pieken
L’orèl Consultancy bracht van alle deel- 
nemende melkveebedrijven het energie- 
verbruik in kaart en registreerde de pieken 
in elektriciteitsconsumptie. Wat bleek? Het 
verbruik daalde en pieken werden lager. 
Tweemaal winst. Toering: “Die hoge pieken 
ontstaan vooral rond het melken. Dan wordt 
er plots veel elektriciteit gevraagd: verlich-
ting van de melkstal, melken, koelen. Met 
ECO200 wordt de koeling veel minder belast 
omdat melk eerst wordt terug gekoeld naar 
vier tot zes graden voordat de melk in de tank 
belandt. Daardoor zijn de pieken veel lager. 
Netbeheerders zien dat graag.” 

Overigens is het energieverbruik van melk-
veebedrijven nog van heel veel andere fac- 
toren afhankelijk, dan alleen koeling. Denk aan 

verlichting van de stal, het type melkmachines 
en de mate van automatisering in de stal. 
Toering: “Het precieze effect van een ECO200 
installatie is af en toe lastig vast te stellen 
omdat bedrijven die overschakelen tegelijker-
tijd ook andere investeringen doen die soms 
het energieverbruik juist aanwakkeren. Maar 
dat neemt niet weg dat ECO200 voor enorme 
besparingen zorgt. Zeker wanneer een bedrijf 
niet langer een gasaansluiting nodig heeft.”

Mest kraken
ECO200 is een techniek die ook goed past bij 
nieuwe ontwikkelingen zoals het ‘kraken’ van 
dierlijke mest tot kunstmest. Toering: “Wan-
neer melkveebedrijven er in slagen om dier- 
lijke mest om te zetten in kunstmest, kunnen 
ze besparen op afvoerkosten en kunstmest 
en sluiten mineralenkringlopen zich. Dat is 
een belangrijke, nieuwe stap op weg naar een 
circulaire melkveehouderij.” Inmiddels doen 
twee melkveebedrijven ervaring op met deze 
manier van mestverwerking. De resultaten zijn 
veelbelovend. “Het kraken van mest verloopt 
efficiënter bij hogere temperaturen. Daarom 
passen ECO200 en mest kraken goed bij 
elkaar. In de zomer kan de warmte uit ECO200 
prima benut worden voor mestverwerking. Nu 
hebben bedrijven met ECO200 ’s zomers nog 
vaak een overschot aan energie.”

Geslaagd
Toering kijkt terug op een geslaagd project. 
“We hebben van Friesland tot Brabant laten 
zien dat ECO200 een betrouwbare techniek 
is. Bovendien is het een rendabele inves- 
tering, zeker met de fiscale prikkels vanuit de 
overheid voor dergelijke milieu-investeringen. 
Ik ben optimistisch over de toekomst.”

ECO200 bij 15 melk- 
veebedrijven in kader 
DEI project

Energiebesparing, 
kwaliteitsverbetering en 
een schoner milieu...

Gasloos melkveebedrijf 
is mogelijk

Economische voordelen in 
DEI project aangetoond...

Mestkraker + ECO200

Een kijkje in de toekomst...

Speciale uitgave ter gelegenheid van afronding DEI-project  | Najaar 2017 • Nummer 2

© 2017 ECO200

www.eCO200.nl
info@eCO200.nl

0513-460268

Fred van den Brink | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Over ECO200 is goed nagedacht
Met een bijdrage van ruim één miljoen euro 
was het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) een belangrijke partner in 
het demonstratieproject rond ECO200. “De 
stap van innovatie naar marktintroductie is 
vaak lastig”, legt Fred van den Brink uit, ad-
viseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). “Nieuwe technieken zijn 
doorgaans duurder in aanschaf. En onder-
nemers moeten soms rekening houden met 
additionele kosten. Dat soort zaken remt de 
ontwikkeling.” 

En dat was precies het doel van het Demon-
stratieproject Energie-Innovatie (DEI): een 
veelbelovende, energie-efficiënte techniek 
een duwtje in de rug geven. “Want na 
opschaling zie je toepassingen goedkoper 

worden. En daarmee interessant voor een 
grotere groep ondernemers.” In 2014 zette 
RVO het licht op groen voor het DEI-project 
waarmee vijftien melkveebedrijven overstap-
ten naar een nieuwe manier van melk koelen. 

De steun vanuit EZK en RVO als uitvoer-
der is een uitvloeisel van de ambitie van de 
Nederlandse overheid om in hoog tempo 
over te schakelen op duurzame bronnen van 
energie (zon, wind, aardwarmte, biomassa). 
Met als uiteindelijke doel: een verlaging van 
de uitstoot van CO2. Van den Brink. “Ook 
de agrarische sector moet minder afhan-
kelijk worden van fossiele brandstoffen. De 
glastuinbouw heeft dat goed begrepen en 
is heel actief op dat punt. Daar ondersteu-
nen we al veel initiatieven.” Ook in de vee-

houderij zijn de potenties groot, aldus Van 
den Brink. “Mestvergisting is bijvoorbeeld 
een interessante techniek.” Ook ECO200 
past in het rijtje. Het combineert drie eigen-
schappen: energiebesparing, benutting van 
melkwarmte als energiebron én vervanging 
van schadelijke koudemiddelen door milieu- 
vriendelijkere alternatieven. Kennisoverdracht 
is een voorwaarde om in aanmerking te komen 
voor steun van EZK en RVO. “Daar is binnen 
dit project veel aandacht aan besteed.”

Wat betreft gebruik van koudemiddelen 
kunnen melkveebedrijven nog stappen zet-
ten, aldus Van den Brink. “Op veel melkvee-
bedrijven is de koelinstallatie een sluitpost. 
Installaties draaien vaak nog op HFK’s die 
schadelijk zijn voor het milieu.” Ondertus-

sen schakelen veel koel- en vrieshuizen en 
supermarkten wél massaal over op alterna- 
tieven zoals ammoniak of CO2. “Dat wordt ook  
afgedwongen door Europa met strenge 
regelgeving. Daar hebben melkveehouders 
ook mee te maken.”

Van den Brink noemt ECO200 ‘een mooie, 
heel verduurzamende techniek’. “Er is goed 
over het systeem nagedacht. Het ziet er al-
lemaal strak uit.” Hij bezocht de afgelopen 
jaren een aantal deelnemers. “Het bijzonde-
re van ECO200 vind ik de koppeling met de 
gebouwde omgeving. ECO200 spaart 
energie door warmtelevering aan onder 
meer stallen en woonhuis. Die combinatie 
van energiebesparing en warmtelevering is 
uniek op het boerenbedrijf.” 

Op 30 november is het DEI project 
ECO200 officieel afgerond.  
Op feestelijke wijze zijn op vijftien 
melkveebedrijven de ECO200 
installaties in gebruik genomen.
Voor ons bedrijf een belangrijke 
mijlpaal. Het bewijs dat een opti- 
male, geïntegreerde inzet van  
energiebronnen op het erf tot 
economische en ecologische 
voordelen leidt.
In deze krant wordt het DEI project 
ECO200 vanuit verschillende invals-
hoeken toegelicht. 
We weten dat geen melkveebedrijf 
hetzelfde is. Het optimaliseren van 
koude- en warmtestromen is maat-
werk.
Daarom zijn wij graag bereid om 
voor elk specifiek bedrijf de voor-
delen van ECO200 te berekenen en 
de systematiek toe te lichten.
Namens het team van ECO200 
wens ik u veel leesplezier met deze 
bijzondere uitgave van de ECO200 
krant.

Theun Toering | directeur ECO200
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Jaarlijks twee procent energie besparen 
(1). In 2020 de uitstoot van broeikasgas-
sen (CO2, methaan, lachgas, HFK’s) laten 
dalen met dertig procent ten opzichte van 
1990 (2). En in 2020 veertig procent van de 
nationale behoefte aan duurzame energie 
leveren (3). Dat zijn de drie belangrijkste 
afspraken uit het convenant ‘Schoon en Zui-
nig’, afgesloten in 2008 tussen overheid en 
agrarische sector. 

Mathieu Dumont, senior consultant bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO), is nauw betrokken bij de uitvoering 
van het convenant. 

ECO200 is een techniek die op allerlei ma-
nieren past in de doelstelling van ‘Schoon 
en Zuinig’. “ECO200 bespaart energie, levert 
duurzame energie op basis van melkwarmte 
én voorkomt verlies van HFK’s naar het milieu.” 

“Melk is een betrouwbare, aantrekkelijke 
bron van duurzame energie. Dat is met dit 
project voor eens en voor altijd bewezen.” 
Theun Toering, directeur ECO200, is blij met 
de schat aan informatie die het demonstra-
tieproject Energie-innovatie (DEI) heeft op-
geleverd. “Voorheen baseerden we ons op 
de ervaringen van één melkveebedrijf. Nu 
hebben we cijfers van vijftien melkbedrijven 
met ECO200 door heel Nederland. Een groot 
verschil.” 

Uit één miljoen kilo melk (de jaarproductie van 
een middelgroot melkveebedrijf in Neder-
land) kan volgens Toering een hoeveelheid 
energie worden gehaald die overeenkomt 
met 5.000 m3 gas. Met één kanttekening: in 
de winter is die energie beter te benutten dan 
in de zomer. Maar feit blijft dat de gasrekening 
van iedere gebruiker fors daalt. Toering: “De 
mate waarin, hangt natuurlijk voor een deel af 
van de uitgangssituatie. Een voorbeeld. Op 
een bedrijf zonder warmteterugwinning en 
met twee grote gasboilers zijn de besparin-
gen enorm. Ook omdat gasboilers veel ener-
gie vergen, zelfs op momenten dat ze buiten 
gebruik zijn.” 

Ook blijkt ECO200 een positief effect te heb-
ben op de melkkwaliteit, zo blijkt uit het de-
monstratieproject. Met name de zuurtegraad 
van melkvet verbetert. “Bedrijven met een 
melkrobot worstelen soms met dat kwali-
teitskenmerk. Vet in melk bestaat uit heel veel 
kleine bolletjes. Door transport en luchtinslag 
kunnen die bolletjes beschadigd raken en dan 
stijgt de zuurtegraad. Dat willen zuivelfabrie-
ken niet. Met ECO200 wordt melk heel snel te-
ruggekoeld naar 6 graden Celsius. Het proces 
van verzuring stopt onmiddelijk.”

Nederlandse boeren en tuinders spelen in 
de opwekking van duurzame energie een 
grote rol (zon, wind, biomassa, aardwarm-
te). Met ECO200 komt daar een nieuwe 
bron bij: melkwarmte. Melkveebedrijven 
met ECO200 kunnen, in combinatie met 
bijvoorbeeld zonne-energie, vrij gemak-
kelijk elektriciteitsneutraal worden, meent 
Dumont. “Een klimaatneutrale melkveehou-
derij is echter nog ver weg. Want koeien zijn 
ook verantwoordelijk voor de productie van 
broeikasgassen als methaan en lachgas. Het 
is niet realistisch om die uitstoot tot nul terug 
te brengen. Maar een flinke reductie is zeker 
mogelijk.” 

Dumont is ook betrokken bij het project 
Smart Farming Grid en ook daar draagt 
ECO200 een steentje bij. “Smart Farming 
Grid onderzoekt de opties om piekbelasting 
van het elektriciteitsnetwerk te verminde-

Toering ziet op een aantal bedrijven ook een 
positief effect op het kiemgetal (een maat voor 
de hoeveelheid bacteriën in melk). “Bij de tra-
ditionele manier van melk koelen, belandt 
melk op een relatief hoge temperatuur in de 
koeltank. Het duurt vervolgens vrij lang voor-
dat die melk tot vier graden is teruggekoeld. 
Bovendien warmt de melk die al in de tank 
zit weer op. Die temperatuurschommelingen 
kunnen soms zorgen voor bacteriegroei en 
daarmee voor een te hoog kiemgetal.” 

Belangrijk leerpunt uit het project voor Toe-
ring: melkveebedrijven met ECO200 hoeven 
hun bestaande melkkoeltanks niet of nauwe-
lijks aan te passen. “Aanvankelijk was onze 
vrees dat koeltanks niet met een mengsel van 
koud water en glycol, afkomstig van ECO200, 
konden koelen. Maar in de praktijk blijkt dat 
allemaal prima te lukken. Een grote meevaller.” 

Een ander sterk punt van ECO200: het sys-
teem gebruikt een veel minder schadelijk 
koudemiddel (HFK-407 in plaats van HFK-507). 

ren. Steeds meer agrarische bedrijven wek-
ken energie op. Die energie wordt aan het 
net geleverd, terwijl de aansluitingen daar 
soms niet op berekend zijn. Zwaardere aan-
sluitingen realiseren is een optie, maar de 
maatschappelijke kosten daarvan zijn hoog. 
ECO200 kan zorgen voor meer evenwicht in 
productie en leverantie van energie door de 
dag heen. Daardoor zijn zwaardere aanslui-
tingen soms niet nodig.”

De kracht van ECO200 zit volgens Dumont 
in de eenvoud. “Melkveehouders worden 
niet opgescheept met heel ingewikkelde ap-
paratuur. Dat heeft het DEI-project ook aan- 
getoond: het systeem draait probleemloos 
op vijftien melkveebedrijven.” 

Melkveehouders onderschatten vaak de 
potenties van energiebesparing en -op-
wekking, is de ervaring van Dumont.  

De warmtepompen van ECO200 zijn gevuld 
met gemiddeld drie liter HFK-407 en dat kou-
demiddel bevindt zich bovendien in een her-
metisch afgesloten deel. Weglekken is vrijwel 
uitgesloten. Toering: “Vergelijk dat maar eens 
met traditionele koeling. Die draait doorgaans 
op vijftien liter HFK-507, dat ruim tweemaal 
schadelijker is voor het milieu. Bovendien 
lekt er veel HFK-507 weg omdat traditionele 
apparatuur niet goed afgedicht kan worden. 
Gemiddeld is er sprake van een lekverlies van 
acht procent per jaar, schatten onafhankelijke 
deskundigen. Dat zorgt voor een grote milieu-
last: op een modaal melkveebedrijf gaat het 
omgerekend om zo’n 5.400 kilo CO2 per jaar.” 

Het feit dat ECO200 melk eerst terugkoelt tot 
ongeveer zes graden Celsius, vóórdat de melk 
in de tank belandt, zorgt ook voor minder hoge 
pieken in het stroomverbruik. “Vooral op be-
drijven waar koeien tweemaal per dag worden 
gemolken, zijn die pieken hoog. In de ochtend 
gaan de lampen aan, wordt de melkappara-
tuur gestart en draait al heel snel de koeling. 
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Matthieu Dumont | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Meer bewustwording gewenst

Interview Theun Toering | ECO200

ECO200 haalt energie uit melk

“Energie vormt op een melkveebedrijf 
geen bijzonder hoge kostenpost. Bij glas-
tuinbouw is dat wel het geval: daar zijn 
ondernemers heel kien op energie. Die 
bewustwording moet in de melkvee-
houderij nog groeien. Dat was ook een 
belangrijke doelstelling van het DEI- 
project.” 

Ook de mindset bij installateurs moet ver-
anderen, aldus Dumont. “Die willen nog 
steeds graag een lage offerte presenteren 
bij melkveehouders en komen dan al snel 
uit bij traditionele koelsystemen. Wat mij be-
treft laten ze voortaan ook alternatieven zien, 
zoals ECO200. Die zijn in aanschaf weliswaar 
duurder, maar op termijn veel aantrekkelij-
ker. Vervolgens is de keuze nog steeds aan 
de melkveehouder.” 

In de avond gebeurt min of meer hetzelfde. 
Gevolg: hoge pieken in elektriciteitsverbruik. 
Met ECO200 vlakt die piek af, omdat de appa-
ratuur de energie uit melkwarmte buffert en 
melk vervolgens op een lage temperatuur in 
de koeltank belandt.” Lagere pieken hebben 
voor melkveebedrijven twee voordelen. Men 
kan met een minder hoge elektriciteitsaan- 
sluiting toe (en daarmee lagere kosten voor 
vast recht). En andere apparatuur, zoals com-
puters en elektronica, lopen minder risico 
op schade als gevolg van sterke spannings-
schommelingen van het net.

Nu ECO200 zich bewezen heeft, verwacht 
Toering dat het systeem voor steeds meer 
melkveebedrijven een serieus alternatief 
wordt. “Zeker bij nieuwbouw en renovatie.” 
Wel is een zekere bedrijfsomvang vereist. 
“Voor bedrijven met een jaarproductie van 
meer dan één miljoen kilo melk, is ECO200  
eigenlijk een must.” 

Batterij-functie
ECO200 draait op zonne-
energie, als het er is. Tijdens 
de energie productie wordt 
de  vertollige energie door 
het systeem opgeslagen, 
en komt weer vrij gedurende 
de nachtelijke uren.

Koudebuffer
In de koudebuffer wordt de 
energie opgeslagen die uit de 
warme melk wordt gehaald.

Spoelboiler
De spoelboiler wordt door 
de warmtepomp op een 
temperatuur gebracht 
van 75ºC.

Warmteboiler
Energie uit de warmtepomp wordt
in de warmtebuffer opgeslagen
als warm water en gebruikt voor
verwarming.

Warmte voorraadvat 
met PCM ballen

Koude voorraadvat 
met PCM ballen

Diepkoeler
(voorkoeler)

Boiler

Warmtepomp

Melktank

Melk 4-7ºC
Melk 4ºC

70ºC

75ºC
4ºC

0ºC

Warmtepomp
De warmtepomp waardeert 
de energie uit de koudebuffer 
op naar bruikbare energie 
voor verwarming.

Melkstal en robot
Uit de warme melk, 
circa 34-37ºC wordt 
middels een platenkoeler
energie gehaald.

Melktank
De melktank koelt de 
melk verder af tot de 
gewenste temperatuur.

Hogere temperaturen en milieuvriendelijker
De warmtepomp bevat het super milieuvriendelijke, 
natuurlijke koudemiddel R744, met GWP getal van 1 
(laagst mogelijke). Door technisch vernuft kan deze warmte- 
pomp tot 75°C verwarmen. Energiebesparing ongeveer 
70% ten opzichte van traditionele elektrische boilers.
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Jan Borgman | mts Borgman en Roeterdink

Forse gasbesparing dankzij ECO200

Martijn Bongaerts | innovatiemanager Energietransitie bij Liander 

ECO200 en het energienetwerk

Marcel de Haas | algemeen directeur Retail Technics 

Opmars van natuurlijke koudemiddelen onstuitbaar

Sinds begin oktober wordt de melk van het 
bedrijf van Jan Borgman en Erna Roeterdink 
gekoeld met behulp van ECO200. “Tot nu 
toe zijn de ervaringen goed. De installatie 
doet wat hij belooft”, vertelt Jan Borgman. 

Borgman en Roeterdink hebben 110 koeien 
in het Gelderse Vierakker. Borgman geniet 
enige landelijke bekendheid als ‘fotonen-
boer’. Op het bedrijf wekken 238 zonne- 
panelen energie op, twee robots melken 
de koeien. De zonne-energie wordt deels 
opgeslagen in een compacte zinkbromide- 
batterij.  “Zonnepanelen leveren veel ener-
gie wanneer de zon schijnt. Maar op dat  
moment heb je die energie niet altijd nodig. 
Die extra energie gaat naar de batterij en die 
levert wanneer het bedrijf energie vraagt.”

Nieuwste aanwinst is een ECO200-installatie. 
“Onze installatie heeft twee noviteiten. De 

De ervaringen die melkveehouder Jan 
Borgman (Vierakker, Gelderland) momen-
teel opdoet met het ECO200 systeem 
worden met grote interesse gevolgd door 
netbeheerder Liander. Borgman wekt duur-
zame energie op (uit zon en melkwarmte) 
en maakt als eerste melkveehouder gebruik 
van een ECO200 systeem dat voorzien is 
van zogeheten PCM-materiaal. Dankzij dit 
materiaal kan er meer energie gebufferd 
worden. “Dat leidt uiteindelijk tot minder 
pieken en dalen tijdens het terugleveren 
van duurzame energie aan het net”, vertelt 
Martijn Bongaerts, innovatiemanager 
Energietransitie bij Liander. “En met zo’n 
patroon kunnen zwaardere aansluitingen 
achterwege blijven.” 

Borgman wekt op twee manieren duurzame 
energie op: via 238 zonnepanelen op het 
dak van zijn stal en uit melkwarmte met het 

“Melkveebedrijven die nu moeten inves-
teren in een nieuwe melkkoeling doen er 
verstandig aan om te kiezen voor appara-
tuur met natuurlijke koudemiddelen.” Dat 
adviseert Marcel de Haas, algemeen direc-
teur van Retail Technics in Nijkerk (Gelder-
land).

Zijn bedrijf is gespecialiseerd in koel-, 
vries- en warmtepompsystemen voor dis-
tributiecentra, supermarkten en kantoren. 
“We leveren grote en kleine systemen: van 
3,0 kilowatt tot 4,9 megawatt.”  Wat betreft 
natuurlijke koudemiddelen zijn er volgens 
De Haas drie opties: CO2, ammoniak en 
propaan. Daarbij heeft CO2 de voorkeur 
boven ammoniak en propaan. “Propaan 
blijft een explosieve materie. Zeker bij 
grote installaties vergt dat extra voor- 

installatie koelt met behulp van CO2. Dat is, 
zeker in vergelijking met de traditionele 
koudemiddelen, heel milieuvriendelijk.”  
En de installatie maakt gebruik van 
PCM-materiaal. “Daardoor kan de installatie 
nog meer koude en warmte bufferen. En 
daarmee extra energie leveren.” 

De ECO200-installatie van Borgman is in staat 
om water van hoge temperatuur te leveren. 
“Traditionele installaties leveren water tot 
55 graden. Dan moet je soms bijverwar-
men, wat weer energie kost. Dat is met deze  
installatie niet meer aan de orde.” 

Ook zorgt ECO200 voor een gelijkmatiger 
stroomafname door de dag heen. “De pie-
ken in afname zijn veel minder hoog. Ideaal 
voor bedrijven met een krappe elektriciteits- 
aansluiting. Sommige bedrijven kunnen met 
ECO200 zelfs met een lagere aansluiting toe. 

ECO200 systeem. Die energie kan Borgman 
weer op twee manieren opslaan: in het PCM 
materiaal van het ECO200 systeem of in een 
speciale zinkbromide-batterij op zijn erf. Zijn 
beide systemen ‘vol’ dan levert Borgman 
de duurzame energie rechtstreeks aan het 
elektriciteitsnet. Het melkveebedrijf kan het 
actuele energiegebruik  afstemmen op de 
hoeveelheid energie die het bedrijf op dat 
moment opwekt. Bijvoorbeeld: wanneer vol-
op de zon schijnt, slaan de warmtepompen 
aan.  En die pompen slaan af, zodra de zon 
achter de wolken verdwijnt.

Steeds meer boeren en tuinders in Neder-
land wekken duurzame energie op. “En 
daar is ons netwerk eigenlijk niet op bere-
kend”, legt Bongaerts uit. “Dat netwerk is 
gebouwd om vanuit grote centrales te leve-
ren aan bedrijven en consumenten. Nu zie 
je een tegenovergestelde beweging: vanuit 

zieningen. En bij installaties gebaseerd op 
ammoniak moet je rekening houden met 
hoge onderhoudskosten.” Inmiddels doen 
enkele melkveebedrijven ervaring op met 
CO2 als koudemiddel. “Die koelen met 
ECO200. Die installatie wordt vervolgens 
niet voorzien van HFK’s maar van CO2.” 

Verbod
Europa verbiedt langzaam maar zeker het 
gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). 
Dit synthetische koudemiddel bestaat in al-
lerlei varianten en draagt in extreme mate 
bij aan het broeikaseffect. “HFK’s zijn wat 
dat betreft vele malen krachtiger dan CO2.” 
Vanaf 2020 gaan de meest vervuilende va-
rianten zoals R404 en R507 in de ban. Van-
af 2030 ook de minder schadelijke HFK’s 
zoals R449a, R448a en R134a. “Melkvee- 

Dat scheelt in de kosten voor vast recht.” 

Borgman zag na de ingebruikname van 
ECO200 de zuurgraad van de melk iets da-
len. “ECO200 zorgt voor een zeer lage melk-
temperatuur, nog voordat de melk in de 
koeltank terecht komt. Dat heeft een gunstig 
effect op de melkkwaliteit.” 

Doel van Borgman: binnen afzienbare tijd 
volledig zelfvoorzienend zijn wat betreft 
elektriciteit en warmte. Inclusief woonhuis. 
“Nu koken we nog op gas. Maar daar moet 
het straks ook echt bij blijven.” Tot voor kort 
gebruikte het monumentale woonhuis nog 
4.500 kuub gas. 

Op langere termijn wil Borgman ook de 
energie voor zijn machinepark zelf opwek-
ken. “Nu gebruiken veel machines nog  
diesel. Inmiddels zijn de eerste elektrische 

de haarvaten van het systeem wordt steeds 
meer duurzame energie geleverd aan het 
net.” Dat kun je volgens Bongaerts oplossen 
door aansluitingen te verzwaren, maar die 
optie is relatief kostbaar. “Lage kosten zijn 
voor Liander belangrijk. Uiteindelijk hebben 
we drie miljoen klanten, maar die klanten 
kunnen niet kiezen voor een andere net- 
beheerder. Het is daarmee een maatschap-
pelijk belang om de kosten van het net zo 
laag mogelijk te houden.”

Boeren en tuinders die energie opwekken, 
gebruiken het elektriciteitsnetwerk nu als 
een soort opslag wanneer die opgewekte 
energie niet op het eigen bedrijf kan worden 
aangewend. Het ideale plaatje van Bongaerts 
ziet er heel anders uit: verbruik en opwek-
king van energie worden op bedrijfsniveau 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. “Nu 
moeten de stroomkabels van de zonne- 

bedrijven die nog over prima functio- 
nerende koelingen beschikken, adviseer ik 
op korte termijn over te schakelen naar  de 
minder schadelijke HFK-varianten. Dan is de 
bedrijfsvoering wat koudemiddelen betreft 
tot 2030 gegarandeerd.” 

Markt anticipeert
Ondertussen anticipeert de koelmarkt volop 
op de naderende deadlines in de wetgeving. 
“Grote producenten van koudemiddelen zo-
als Honeywell en Dupont stoppen eerder 
dan de wet voorschrijft met de productie van 
de meest schadelijke HFK’s. Omdat de vraag 
volledig is ingezakt.” Tegelijkertijd stijgt de 
prijs van andere HFK-varianten pijlsnel. “Al-
leen al sinds begin dit jaar met 200 tot wel 
900 procent. Daarmee wordt het onderhoud 
van bestaande installaties een stuk duurder.” 
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tractoren te koop. Maar die zijn nog erg 
duur.” Borgman denkt dat ECO200 vooral 
bij nieuwbouw en renovatie interessant is. 
“Voor bestaande bedrijven, met koelinstall-
ties die nog goed functioneren, is investeren 
in ECO200  nog niet rendabel. Maar bij 
nieuwbouw kan ECO200 zeker wedijveren 
met traditionele koelsystemen.” 

panelen naar de meterkast berekend zijn op 
de maximale productie van zonne-energie. 
Eigenlijk een veel te ruime voorziening want 
die is maar een paar uur per jaar echt nodig.” 
Het energiehuishoudboekje van het melk-
veebedrijf van Borgman gaat bestaan uit een 
samenspel van opwekken, gebruiken, op-
slaan en leveren. Bongaerts: “Liander gaat 
dat proces bij Borgman een jaar volgen.” Een 
volgende stap is het systeem voorzien van 
financiële prikkels. “Dat betekent dat boeren 
en tuinders leveren aan het net, wanneer de 
vraag naar stroom groot is. En lokaal opslaan 
op het bedrijf,  wanneer de vraag klein is. Dat 
wordt de toekomst.”

Mede daardoor stappen bedrijven steeds 
vaker over op natuurlijke koudemiddelen 
zoals CO2. “Natuurlijk, installaties met CO2 
zijn in aanschaf duurder. Maar ook daar gaan 
ontwikkelingen snel. Omdat steeds vaker 
voor natuurlijke koudemiddelen wordt 
gekozen, daalt de bijbehorende apparatuur 
in prijs.”
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 Fam. Terwisscha | Irnsum

 Fam. Warringa  | Nooitgedacht

 Bas en Menno Galama | Grou

 Fam. Weitkamp  | Noord-Sleen
 Fam. Oomen | Gilze

 Fam. Knook | Kloosterburen

 Jaap en Bianca van der Bijl | Oldeberkoop

 Fam. Brinkman | Amen 

De deelnemers aan het DEI project
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 Vader en zoon Mentink | Gieterveen 

 Fam. Dijkstra   | Rasquert

 Fam. Mooijman | Westerwijtwerd

 Fam. Van Tilburg | Hornhuizen

 Fam. Borgman | Vierakker

 Fam. Timmermans | Middelbeers

 Fam. Van der Pol  | Dalerpeel

Gebruikt herwinbare energie 

Vlakt stroompieken af
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Geen gebruik zware HFK’s bij koelproces

Optimale warmtehuishouding 

bedrijf-woning

ECO200 is smart-grid ready

De deelnemers aan het DEI project
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Gebruikt herwinbare energie 

ECO200 gebruikt warmte die vrijkomt uit koelenergie zo volledig 
mogelijk. Het bedrijf kan in veel gevallen gasneutraal worden.

Beperkt CO2 uitstoot 

Het lagere gas- of propaangebruik levert een directe vermindering 
van de CO2 uitstoot op. Daarnaast koelt ECO200 de melk met 
HFK-loze koudemiddelen, waardoor een extra verlaging van de CO2 
uitstoot wordt gerealiseerd.

Vlakt stroompieken af 

ECO200 geeft sturing aan het stroomverbruik van de koelenergie. 
De hoge pieken in ochtend en avond (melkmomenten) worden hierdoor 
afgevlakt. De stroomaansluiting op het hoofdnet kan met één tot twee 
trappen kleiner en de kosten voor het jaarlijkse vastrecht dalen.

Benut bestaande energiebronnen

ECO200 maakt optimaal gebruik van de beschikbare energiebronnen. 
Zowel de energie die vrijkomt bij de terugkoeling van melk als die van 
drinkwater (leiding of bron) wordt hergebruikt in het proces.

Verbetert de kwaliteit van de melk

Door snelle afkoeling verbetert de kwaliteit van de melk, vooral 
bij robotgebruikers én daar waar driemaal daags wordt gemolken.

Geen gebruik zware HFK’s bij koelproces

ECO200 maakt geen gebruik van zware HFK’s in het koelproces. 
Hiermee wordt geanticipeerd op de wetgeving hieromtrent die 
in 2020 van kracht wordt. Voorts levert het een bijdrage aan de 
vermindering van CO2 uitstoot.

Groenfinanciering met rentekorting

De aanschaf van ECO200 is een duurzame investering die in 
aanmerking komt voor groenfinanciering. Dit betekent een lagere 
rente over de volledige looptijd.

Optimale warmtehuishouding bedrijf-woning

De warmteleverantie van het bedrijf aan de woning leidt tot lagere 
energiekosten en levert een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke 
realisatie van een energieneutrale bedrijfsvoering.

Extra fiscale mogelijkheden

Het investeren in ECO200 levert verschillende fiscale voordelen op, 
afhankelijk van de specifieke situatie van het bedrijf. De belangrijkste 
regeling die van toepassing is, is de Energie Investerings Aftrek (EIA).

ECO200 is smart-grid ready

Het combineren van ECO200 met PV-panelen en/of  windmolens 
leidt tot verrassende rendements-verbeteringen van de energie-
huishouding.
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Ontdek alle 
voordelen 
van ECO200
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Guido Hoek | Drents Energiefonds 

Wij willen het vliegwiel op gang brengen

Lubbert van Dellen | Accon avm 

ECO200 interessant bij nieuwbouw en renovatie

ECO200.nl

Guido Hoek, Drents Energiefonds: Wij wil-
len het vliegwiel op gang brengen. Melk-
veehouders in Drenthe die willen investe-
ren in ECO200, kunnen bij het Energiefonds 
van de provincie aankloppen voor financie-
ring. 

“Twee melkveebedrijven hebben dat ook 
daadwerkelijk gedaan”, vertelt Guido Hoek 
van de Drentse Energie Organisatie. Doel 
van het Energiefonds: de energietransitie in 
Drenthe versnellen. “Dat wil zeggen: Dren-
the wil minder afhankelijk worden van fossie-
le brandstoffen. En minder CO2 uitstoten.”  
In het fonds zit in totaal 29 miljoen euro. 
“We verstrekken geen subsidies maar louter  
leningen”, verduidelijkt Hoek.

Het Energiefonds ging in 2011 van start. 
“Daarmee waren we het eerste publieke 
energiefonds van Nederland”, aldus Hoek. 

“ECO200 draait probleemloos. In de prak-
tijk voldoet het systeem ruimschoots aan 
de verwachtingen.” Dat is volgens Lubbert 
van Dellen, accountant bij Accon-AVM, het 
grootste winstpunt van het Demonstratie-
project Energie-Innovatie (DEI) op vijftien 
melkveebedrijven. Van Dellen is ook secre-
taris van het Mesdagfonds. Dit fonds heeft 
het DEI-project financieel ondersteund.

Het Mesdagfonds is ontstaan uit de boetes 
die Nederlandse veehouders in het verleden 
hebben betaald voor het leveren van melk 
van mindere kwaliteit. Deze boetes zijn in 
een fonds gestort en dit geld wordt tot op 
de dag van vandaag geïnvesteerd in pro-
jecten die de kwaliteit van melk verbeteren. 
“En een betere melkkwaliteit is één van de 
voordelen van ECO200. Vooral melkrobot-
bedrijven met ECO200 scoren beter op de 
zuurtegraad van het melkvet. Voor zuivel-

Na een aarzelend begin komt de verstrek-
king van leningen nu goed op gang. “We 
ondersteunen veel initiatieven in het mid-
den- en kleinbedrijf en bij stichtingen en 
verenigingen.” Het fonds verstrekt ook le-
ningen aan agrarische ondernemers. “Voor 
mestvergisting, bijvoorbeeld. Of bij de aan-
leg van zonnepanelen op daken van stallen, 
in combinatie met sanering van asbest.” Ook 
veehouders die hun stallen willen uitrusten 
met LED-verlichting, kunnen een beroep 
doen op het fonds. Voor de goede orde: niet 
iedere melkveehouder zal het energiefonds 
nodig hebben om te kunnen in investeren 
in duurzame energie. “Maar in die situaties 
waarbij een lening een drempel vormt, kun-
nen wij die drempel wegnemen.” 

Hoek ziet Drenthe in hoog tempo verduur-
zamen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
zonne-energie. “Wij hebben het eerste zon-

fabrieken is die zuurtegraad een belangrijk 
kwaliteitskenmerk.” Ook het feit dat ECO200 
een halt toeroept aan het gebruik van scha-
delijke koudemiddelen (HFK’s) was voor het 
Mesdagfonds reden om het project te steu-
nen. Van Dellen: ”Melk is een hoogwaardig 
voedingsproduct en bij zo’n product wil je 
niet dergelijke koudemiddelen gebruiken.” 
Het energiezuinige karakter van ECO200 
was voor het Mesdagfonds nóg een reden 
voor steun.

Mede dankzij het demonstratieproject krijgt 
ECO200 langzaam maar zeker vaste voet aan 
de grond in Nederland, aldus Van Dellen. 
“Bij nieuwbouw of een ingrijpende renovatie 
is overschakeling naar ECO200 een serieuze 
optie geworden. Het omslagpunt ligt onge-
veer bij een jaarproductie van 1 miljoen kilo 
melk. Maar dat hangt ook af van de speci-
fieke situatie. Bij een goed geïsoleerd, niet 

nepark van Drenthe gefinancierd. En ook in 
de financiering van het tweede park, op het 
TT-circuit in Assen, hadden we nog een groot 
aandeel. Inmiddels zijn er heel veel plannen. 
Daar spelen we nauwelijks meer een rol, om-
dat nu ook andere partijen zien dat het kan. 
En dat is precies onze doelstelling: we willen 
het vliegwiel op gang brengen.” 

Nederland loopt, zeker in vergelijking met 
Duitsland, achter wat betreft opwekking van 
duurzame energie. “Maar we maken nu wel 
een inhaalslag. Bovendien: Duitsland heeft 
in zijn ijver fouten gemaakt. Zo is er een over-
schot aan windenergie: wanneer het hard 
waait in Duitsland, dreigt al snel overbelas-
ting van het netwerk. Nederland kan daar 
lering uit trekken.” 

Hoek noemt ECO200 een bijzondere inno-
vatie. “Het maakt gebruik van bestaande 

Van alle 15 melkveebedrijven die meede-
den aan het DEI-project, bracht L’orèl Con-
sultancy het energieverbruik minutieus in 
kaart. Jacobs is eigenaar van L’orèl Consul-
tancy en geldt als expert op het gebied van 
elektriciteitsverbruik bij agrarische bedrij-
ven. Hij is al meer dan twintig jaar actief op 
dit terrein. 

“Wij kunnen van ieder relevant apparaat het 
energieverbruik meten. Dat doen we 24 uur 
per dag doen, zeven dagen per week.” Een 
van de belangrijkste bevindingen van het 
DEI-project, volgens Jacobs: elektrische 
boilers verbruiken bij stilstand veel meer 
energie dan gedacht. “Weliswaar is dit ver-
lies minder dan bij gasboilers, maar nog 
steeds kunnen elektrische boilers tot acht-
maal meer stilstandsverliezen hebben dan 
de folder van de fabrikant aangeeft.” Met 
deze kennis in de hand gaat L’orèl in overleg 

met fabrikanten en installateurs. “Want dit 
verbruik kan echt een stuk lager. Nee, moet 
een stuk lager.”

Het is de ambitie van Jacobs om melkvee-
bedrijven minder energie te laten verbrui-
ken. “Dat begint bij het in kaart brengen van 
de bestaande situatie. En die vervolgens 
vergelijken met andere bedrijven met een 
soortgelijke bedrijfsvoering. Dus niet robot- 
melkers vergelijken met bedrijven met tra- 
ditionele melkstallen, maar robotbedrijven 
onderling vergelijken. En dan bij voorkeur 
bedrijven met hetzelfde robotmerk en het-
zelfde robottype. Pas dan ontstaat een 
bruikbaar beeld en gaan ondernemers tot 
actie over”, is de ervaring van Jacobs. 

Het meten op detailniveau is belangrijk,  
aldus Jacobs. “Laatst was ik bij een melkvee-
bedrijf met een hoog energieverbruik. De 

melkveehouder was er van overtuigd dat de 
oorzaak gezocht moest worden bij de bron-
waterinstallatie of de koelmachine. Maar het 
bleek de oude vacuümpomp te zijn, die drie 
keer meer dan gemiddeld verbruikte. Na 
vervanging door een nieuwe vacuümpomp 
met een passend vermogen en wat aanpassin-
gen vergt die pomp niet langer 10.500 kWh 
op jaarbasis maar slechts 2.500 kWh. Een  
besparing van ruim 75 procent.”

Melk koelen volgens het ECO200-princi-
pe past volledig in de filosofie van Jacobs. 
“ECO200 realiseert een trendbreuk. Tradi- 
tionele warmteterugwinning apparatuur  
benut hooguit vijftien tot twintig procent van 
de melkwarmte. Dat betekent dat tachtig 
procent alsnog verloren gaat. ECO200 zet, 
indien er warmtevraag is, alle melkwarm-
te om in energie.” Jacobs vindt het jammer 
dat voorlopig alleen AgriComfort de nieuwe 

al te groot woonhuis kan het systeem al uit 
bij 800.000 kilo melk. Bij een groot, ouder 
woonhuis heb je soms juist wat meer warm-
te en daarmee meer melk nodig. In principe 
moet aanschaf van een ECO200 installatie 
een gasaansluiting overbodig maken. Dan 
ga je gigantisch besparen op je energienota. 
Niet alleen zakelijk, óók privé.” 

Tot slot: ook fiscaal gezien stimuleert de 
overheid investeringen in duurzaamheid, 
met regelingen zoals Vamil (vervroegde cq 
vrije afschrijving milieuinvesteringen) en 
EIA (energie investeringsaftrek). Van Dellen: 
“Maar deze regelingen zijn niet permanent 
van karakter. Het is ieder jaar weer afwachten 
of ze gehandhaafd blijven.” 
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technieken, maar past die toe op een nieu-
we markt: de melkveehouderij in dit ge-
val.” Bedrijf én woonhuis met behulp van 
melkwarmte voorzien van warmte en warm 
water is een belangrijke stap op weg naar 
een energieneutraal melkveebedrijf, aldus 
Hoek. “Zeker als je de techniek combineert 
met zonnepanelen.” Hoek hoopt dat met het 
succes van ECO200 in het DEI-project meer 
melkveebedrijven zullen volgen. “Veel be-
drijven wachten totdat hun bestaande koel- 
apparatuur is afgeschreven. Maar dat hoeft 
niet: soms is het economisch interessant om 
al eerder over te stappen.”

L’orèl Consultancy
Rob Jacobs | L’orèl Consultancy 

ECO200 realiseert een trendbreuk
techniek levert. “De markt is gebaat bij meer 
concurrentie. Maar ja, traditionele fabrikan-
ten houden helaas nog vast aan oude tech-
nieken.”

Bij nieuwbouw zouden melkveebedrijven 
standaard moeten kiezen voor ECO200,  
aldus Jacobs. “ECO200 is vanuit duurzaam- 
heid oogpunt superieur aan de bestaande 
systemen. Bij renovatie spelen allerlei  
factoren een rol. Bijvoorbeeld: hoe lopen 
de bestaande leidingen, waar is nog plaats? 
Dit in tegenstelling tot nieuwbouw waarbij je 
het hele melkproces precies op elkaar kan  
afstemmen en het aantal meters leiding 
zo kort mogelijk kan houden. Want iede-
re meter leiding te veel, kost energie. Maar 
in bestaande situaties ontkom je niet aan  
compromissen.”
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De toekomst: op weg naar 
energie-neutrale melkveebedrijven 
met gesloten mineralenkringlopen

Melkveebedrijven die volledig energie-neu-
traal zijn en netto duurzame energie pro-
duceren. En waarbij de aanvoer van kunst-
mest niet of nauwelijks meer nodig is. Dat 
is het toekomstbeeld van de Nederlandse 
melkveehouderij, volgens Theun Toering, 
Peter ten Hoeve en Rob Jacobs. Twee tech-
nologische ontwikkelingen sluiten daarbij 
heel goed op elkaar aan: de mestkraker en 
ECO200.

Het is regelgeving die aan buitenstaan-
ders nauwelijks valt uit te leggen: Neder-
landse melkveebedrijven mogen, mede 
op last van Europa, niet meer dan 230 tot 
250 kilo stikstof per hectare uit dierlijk mest  
gebruiken. Terwijl voor optimale gras- en 
snijmaisopbrengsten een hogere bemes-
tingsgift noodzakelijk is. Die extra hoeveel-
heid stikstof mag weliswaar gegeven wor-
den, maar alleen in de vorm van kunstmest. 
En dan ontstaat in de praktijk de kromme  
situatie dat een aantal melkveebedrijven 
aan de ene kant drijfmest moet afvoeren 
(want ze produceren per hectare méér dan 
250 kilo stikstof uit dierlijke mest) en aan 
andere kant kunstmest moet aanvoeren om 
een optimale gewasgroei te garanderen. 

De oplossing ligt voor een deel in aanpas-
sing van wetgeving: wanneer producten die 
ontstaan uit be- en verwerking van dierlijke 
mest worden erkend als kunstmest, hoeven 
melkveebedrijven minder drijfmest af te 
voeren (wat geld kost) en minder kunstmest 

aan te voeren (wat ook geld kost). En zullen 
mineralenkringlopen zich sluiten. Peter ten 
Hoeve, in het verleden zelf melkveehouder 
en eigenaar van het bedrijf WinStal, werkt 
aan een dergelijk concept. “We scheiden 
drijfmest eerst in een dikke en een dunne 
fractie. Die dikke fractie is sowieso interes-
sant voor de melkveehouder: dat deel is rijk 
aan organische stof en bevat de helft van 
de oorspronkelijke hoeveelheid stikstof en 
fosfaat. De dikke fractie blijft dus op het be-
drijf.” 

De dunne fractie gaat naar een zogeheten 
‘mestkraker’. De kraker voegt eerst kalk 
toe. Ten Hoeve: “Daarmee stijgt de pH. De 
ammoniak die dan vrijkomt, wordt door 
een luchtwasser met zwavelzuur geleid. 
Het eindproduct uit de luchtwasser is een 
product met dezelfde eigenschappen als 
kunstmest.” De mestverwerking levert ook 
slib op, dat rijk is aan fosfaat. “Dat fosfaat-
rijke slib kan de melkveehouder vervolgens 
afvoeren van het bedrijf. Omdat de fos-
faatconcentratie veel hoger is, liggen de 
afvoerkosten veel lager.” Ter vergelijking: 
drijfmest bevat ongeveer 1,5 kilo fosfaat 
per 1000 kilogram terwijl slib 300 kilo fos-
faat per 1.000 kilogram bevat. “Afvoer van 
slib is daarmee veel efficiënter dan afvoer 
van drijfmest.”

Een erkenning dat de mestkraker uitein-
delijk kunstmest produceert, is volgens 
Ten Hoeve essentieel voor het toekomst- 

perspectief van het procedé. “Je ziet dat de 
Europese Unie nu de eerste erkenningen 
verleent. Voorlopig alleen aan luchtwassers 
die met zwavelzuur werken. Maar wanneer 
Brussel ook salpeterzuur erkent, krijgen we 
een heel mooi eindproduct dat bijzonder 
goed past op melkveebedrijven. En die  
erkenning gaat er ook komen.” 

Het proces van mestkraken verloopt ove-
rigens beter bij hogere temperaturen. 
Warmte die eventueel geleverd kan worden 
door ECO200. “Bij hogere temperaturen 
ontsnapt er eerder en meer ammoniak uit 
de dunne fractie”, legt Ten Hoeve uit. “Dat 
is dus goed voor het rendement van de 
installatie.” Theun Toering, directeur van 
ECO200, is enthousiast over het kraken 
van mest. “Het is een veelbelovende tech-
niek. En ECO200 kan inderdaad de warmte  
leveren, die het kraken van mest sneller laat 
verlopen.” 

Met mestbewerking wordt een grote stap ge-
zet richting een circulaire melkveehouderij, 
aldus Ten Hoeve. “Melkveebedrijven hoeven 
straks minder kunstmest aan te voeren en min-
der drijfmest af te voeren. Vergeet niet dat de 
productie van kunstmest veel energie vergt en 
daarmee in grote mate bijdraagt aan het broei-
kaseffect.” Twee melkveebedrijven doen nu 
ervaring op met de mestkraker. “Technisch  
functioneert het steeds beter. Ik verwacht dat 
in 2018 definitief de stap naar de markt gezet 
kan worden.” 

Melkveebedrijven die volledig energie-neutraal zijn en netto duurzame energie produceren. En waarbij de aanvoer van 
kunstmest niet of nauwelijks meer nodig is. Dat is het toekomstbeeld van de Nederlandse melkveehouderij, volgens 
Theun Toering, Peter ten Hoeve en Rob Jacobs. Twee technologische ontwikkelingen sluiten daarbij heel goed op elkaar 
aan: de mestkraker en ECO200.
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In de toekomst zullen melkveebedrijven 
niet alleen mineralenkringlopen verder 
sluiten: ze zullen ook uitgroeien tot netto 
producenten van duurzame energie, is de 
overtuiging van Rob Jacobs, eigenaar van 
L’orel Consultancy. Jacobs maakt dat dui-
delijk met een rekensom. “Een melkvee-
bedrijf zonder voorkoeler is voor het koe-
len van 1.200.000 kilo melk nu ongeveer 
18.000 kWh per jaar aan elektriciteit kwijt. 
Met ECO200 kun je uit de warmte van die 
hoeveelheid melk ongeveer 55.000 kWH 
aan energie halen. Dat komt overeen met 
de energie van 6.250 kuub aardgas en is 
doorgaans genoeg om bedrijf en woning 
van warmte en warm water te voorzien.” 

Door ECO200 te combineren met bijvoor-
beeld een kleine windmolen of 30.000 kWh 
aan zonnepanelen, kunnen melkveebe-
drijven uitgroeien tot elektriciteit- en gas- 
neutrale bedrijven. En zelfs tot netto- 
leveranciers van energie. 

Volgens Toering is ECO200 voor bedrijven 
met een jaarproductie van meer dan één 
miljoen kilo melk ‘eigenlijk een must’. “Het 
volledig energieneutrale melkveebedrijf 
komt in zicht. Nu zijn tractoren nog voor-
zien van dieselmotoren. Inmiddels zijn de 
eerste elektrische exemplaren op de markt. 
Dat wordt een volgende stap op weg naar 
energieneutrale melkveebedrijven.”
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