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Fotonenboer
Het melkveebedrijf van Jan Borgman en Erna Roeterdink in het Gelderse Vierakker is binnenkort
zelfvoorzienend qua elektriciteitsverbruik. Dankzij de Vanadium Redox-flow Batterij (VRB) kan de
elektriciteit van de zonnecollectoren opgeslagen worden en naar behoefte worden afgenomen door
de melkrobots en de andere energievragers op het bedrijf. De opstelling is bij wijze van proef door
Courage en InnovatieNetwerk gefinancierd. De provincie Gelderland leverde eveneens een belangrijke
financiële bijdrage. Met de proef laat Courage zien dat de melkveehouderij in Nederland voorop loopt
in de productie van duurzame energie. Duurzame energie heeft de toekomst, maar de fluctuaties van
wind- en zonne-energie zijn een probleem. Door de VRB kan de energie worden opgeslagen en later naar
behoefte worden gebruikt of aan het net geleverd. Met een slim regelsysteem wordt de capaciteit van de

Het project Fotonenboer is gestart als een innovatieproject gericht op het ontwikkelen van een opslagsysteem
voor duurzame elektriciteit. Het project heeft zich doorontwikkeld tot een breed innovatie- en demoproject op
het terrein van duurzame energieproductie, energieopslag en energiebesparing.

batterij optimaal benut. Bij Borgman staat de eerste VRB in ons land. De interactieve verbinding met het
elektriciteitsnet is een wereldwijde primeur.

Het bedrijf
Eigenaren: Jan Borgman en Erna Roeterdink
Plaats: Vierakker
Melkquotum: 890.000 kg
Melkkoeien: 100
Jongvee: 90
Productie: 9200 4,31 3,49
Oppervlakte: 56 ha

Het Project
Naam: Fotonenboer
Partners: Courage, InnovatieNetwerk,Trinergie, Alliander
Zonnepanelen: 238 zonnepanelen (380 m2)
Capaciteit: 50 kWp
Stroomproductie: 42.500 kWh per jaar
Energieopslag: Vanadium Redox-flow Batterij (VRB)
Vermogen VRB: 10-18 kW

Wat is een Vanadium Redox Wat kan een melkvee
Flow Batterij?
houder met een Vanadium
Redox-Flow Batterij?
De Vanadium Redox-flow Batterij werkt met twee polen, net zoals een gewone batterij. Het systeem bestaat
uit twee vaten met vloeibaar elektrolyt: vanadium. De
ene kant is negatief geladen, de andere kant positief.
Door de beide vloeistoffen in tegenstroom langs een
membraan te laten stromen kan er lading worden
toegevoerd of afgevoerd. Het voordeel van de VRB
vergeleken met andere batterijen is dat ze veel langer
meegaan: ze kunnen vele duizenden keren opnieuw
worden opgeladen, terwijl andere oplaadbare batterijen na honderden keren al uitgeput raken. Bovendien
zijn het vanadium en de meeste andere onderdelen
van de batterij herbruikbaar.

Melkveehouders hebben vaak grote daken, die
wanneer ze op het zuiden liggen, zeer geschikt zijn om
zonnepanelen op te leggen. Ook zijn er ondernemers
met een windmolen. Het nadeel van deze vormen van
duurzame energie is dat de opbrengst afhankelijk is
van het weer. Met een Vanadium Redox-flow Batterij
kunt u de overcapaciteit opvangen en bewaren voor
later eigen gebruik, of voor teruglevering aan het net
op een gunstig moment.

Om de kosten te beperken, is het zaak de capaciteit
(grootte) van de VRB zo klein mogelijk te houden.
Daarom is het nuttig de piekbelasting van stroomverbruik op het erf te beperken. Met een melkrobot is
In combinatie met een slim meet- en regelsysteem
de elektriciteitsvraag beter verspreid over de dag dan
wordt een optimaal rendement uit de zonnepanelen
met een traditionele melkput. Ook methoden om het
gehaald: het systeem stuurt de geproduceerde zonne- stroomverbruik te beperken, zoals led-verlichting en
warmteterugwinning helpen de benodigde investestroom naar de plek waar die het meest oplevert, dat
kan óf rechtstreeks naar het bedrijf zijn, óf naar de VRB ringskosten voor een zelfvoorzienend systeem laag te
óf naar het net.
houden.
Na enkele aanloopproblemen functioneert de VRB nu
technisch probleemloos. De aanschafprijs van deze
eerste generatie VRB’s is echter nog te hoog voor
brede toepassing in de praktijk.

Energiebesparende maatregelen in het bedrijf
Besparing op stalverlichting is mogelijk gemaakt door een speciaal
voor de melkveehouderij ontwikkeld LED-armatuur. Ten opzichte
van HPI gasontladingslampen is een energiebesparing mogelijk
tot 60%. Een eerste kleine proefserie is sinds begin zomer 2012
getest. In maart 2013 is een deel van de ligboxenstal uitgerust
met deze innovatieve LED-verlichting. De rest van de stal volgt
mogelijk later.
De twee vacuümbuis zonneboilers die in januari 2012 zijn geplaatst
geven onvoldoende rendement. Deels is dat het gevolg van de
wijze waarop de installatie is opgebouwd. In samenwerking met
het Veluws Centrum voor Technologie is een verkenning uitgevoerd
naar nieuwe zonneboilertechnologie van het Zwitserse CERN

en worden voorbereidingen getroffen dit bij de Fotonenboer te
implementeren. Naar verwachting kan hiermee het rendement
aanzienlijk worden verbeterd. De koeien worden gemolken met
een melkrobot en er is een eerste serie van een voerrobot. Door
de voerrobot is meer elektriciteit nodig, maar aanmerkelijk minder
diesel. Hierdoor zijn de energiekosten voor voeren met 70% gedaald.
Zonnepanelen leveren weinig opbrengst in de winter en daarom
is aanvulling door (kleinschalige) windturbines een interessante
optie. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft begin oktober 2012
uitgesproken het “moratorium” op windenergie voor dit project te
willen opheffen ten behoeve van de ontwikkeling van acceptabele
kleinschalige windmolens.

Resultaten tot nu toe

Doorontwikkeling

Er is ontzettend veel belangstelling voor het project Fotonenboer.
Uit heel verschillende hoeken: Scholen maken regelmatig gebruik
van de ontvangstruimte, die speciaal is ingericht voor het kunnen
faciliteren van excursies en groepen bezoekers. De VNG bezocht
Fotonenboer vorig jaar tijdens haar jaarvergadering en ook groepen
buitenlanders (China, Israël) weten het bedrijf te vinden. Momenteel
staat de teller van het aantal bezoekers op meer dan 10.000.
Bovendien wordt er regelmatig gepubliceerd over het project.

Courage en InnovatieNetwerk willen de Fotonenboer
doorontwikkelen als pilot voor kleinschalige windenergie en zeer
efficiënte zonneboilertechnologie in Gelderland. De combinatie
met de LED-verlichting en zon-PV zou van het bedrijf een
absolute voorloper maken in het kader van de energieneutrale
melkveehouderij en een voorbeeld in het kader van het convenant
Schoon en Zuinig. Fotonenboer laat zien hoe decentrale
energieproductie succesvol vorm kan krijgen.

Voor een interessante businesscase ten behoeve van energieopslag
op bedrijfsniveau zal er nog wel wat moeten gebeuren. Op
dit moment gaat 40% van de energie die in de batterij wordt
opgeslagen verloren door elektrochemische verliezen (25%) en
verliezen bij omzetting van gelijkstroom in wisselstroom en vise
versa (15%). Ook de wet- en regelgeving sluit niet op alle fronten
aan. Bij volledige saldering van opwekking en gebruik is er geen
financieel voordeel bij opslag op bedrijfsniveau. Kleinverbruikers
doen ook niet mee op de energiemarkt, waardoor zij niet profiteren
van prijsverschillen door onbanlans en piekmomenten. Logisch zou
zijn om meerdere locaties virtueel te verbinden tot een groter geheel
en daarmee deel te nemen op de energiemarkt. Dat is de uitdaging
voor de toekomst en daarop is de ontwikkeling gericht, naast
uiteraard een technische doorontwikkeling van batterijsytemen met
een hoger totaalrendement.

Het doel is om Fotonenboer verder te laten evolueren als een
ontwikkel- en demobedrijf voor de energieneutrale zuivelketen.
Hiervoor is een gezamenlijke investering nodig om de volgende
onderdelen te realiseren:
•	plaatsing van enkele kleinschalige windmolens, tevens
demonstratie voor creëren van draagvlak in een aantal
Achterhoekse gemeenten;
•	installatie en demonstratie van de CERN zonneboilertechnologie
ten behoeve van het hoge temperatuur spoelwater van het
melksysteem en ander warmwatergebruik;
•	een nieuwe generatie LED-verlichting t.b.v. een betere
benadering van daglicht, meer dan 50% energiebesparing en
minder tot geen strooilicht;

Samenwerking friesland campina
Fotonenboer gaat intensief samenwerken met FrieslandCampina. Het bedrijf zal als leer- en
demobedrijf voor energiebesparing en duurzame energieproductie worden ingezet in het
kwaliteitsprogramma Foqus planet. Er zijn veel gedetailleerde data beschikbaar en er worden
veel gegevens verzameld. Daarnaast is er veel te zien op het bedrijf. Naast energiebesparende
maatregelen en apparatuur beschikt het bedrijf immers over zonnepanelen, stroomopslag,
zonneboilers, LED-verlichting en een energiebesparende voerrobot. Ook is op het bedrijf
een goed uitgeruste ontvangstruimte aanwezig en hebben Jan Borgman en Erna Roeterdink
inmiddels veel ervaring opgedaan met het ontvangen van groepen bezoekers.

