
Huissen
12 maart 2019

Fossiel vrije, duurzame en 
rendabele glastuinbouw



• Kas als Energiebron -> Klimaatakkoord

• Fossielvrij, hoe dan? 

• Diverse opties / CO2

• Tips

Wat komt aan de orde?



Programma overheid en sector vanaf 2005

• Doel en afspraken

• Onderzoek en Kennisuitwisseling

• Subsidies en stimulering

Goede resultaten: 

• Meer dan halvering energie per eenheid product

• Daling CO2 uitstoot groter dan nationaal

Kas als Energiebron (t/m 2020)





 Halvering CO2 uitstoot in 2030

 Fossielvrij in 2040 

 Onder voorwaarden !!

• Betaalbare CO2

• Ontw. Warmtenetten

• Ontw. Geothermie

• Nettarieven Elektra

• Voldoende groene stroom, groen gas

• Kas als Energiebron; Kennis/Innovatie

• Subsidies

Klimaatakkoord

Inzet regionale 
overheden



Onzekerheid: ontwikkeling energieprijzen



CO₂ voorziening

2018:  0,5 Mton

2030:  2 Mton



Efficiënter CO2 gebruik met HNT

2/3 van de CO2 gaat door ramen naar buiten!

• Licht/temperatuur afhankelijk telen
• Verneveling waar mogelijk
• Doseren op rentabiliteit (bij raamstanden > 10% alleen 

plantopname aanvullen; tot 400ppm)



Warmte vraag en energiebesparing



Referentie 2018 35 m3/m2 tomaat



• CO₂ 

• Warmtebesparing met HNT

• Fossiel vrije bronnen

• Strategische afwegingen

• Hoe verder?

Waar gaan we het over hebben?



• LED: intensiever belichten, economische afweging

• Energieschermen: piek verlaging, EHG subsidie

• Laagwaardig warmtenet kas: betere benutting

• Ontvochtiging met buitenlucht: teeltzekerheid 

Van energie besparen krijg je geen spijt: nu en later ben je 

goedkoper uit.

Investeringen Energiebesparing



• Investering aanleg net

• Aardwarmte en 

biomassa: SDE+ 

• Restwarmte

• Geschikt voor basislast

• Concentratiegebieden

Warmtenet
Inkoop warmte ca. 4 PJ



• Retour warmtenet/geothermie

• Ondiepe geothermie

• Externe bron (bv datacenter)

• Kaswarmte / ontvochtiging 

(dubbel blok)

Warmtepomp zonder WKO





Jaarrond Paprika met LED fossielvrij (Delphy/PlantLighting)



Warmtepomp met WKO: Seizoensopslag

• Kas- of bodem koeling (enkel 

blok)

• Oppervlaktewater

• Zonnewarmte



• Groenteteelt (onbelicht)
• Groenteteelt (belicht)
• Chrysanten teelt (belicht)
• Alstroemeria teelt (belicht)
• Potplanten (onbelicht)
• Radijs (onbelicht)

Referentie en alle opties doorgerekend.

Rapport online

Doorrekening WUR en AAB

https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/eindrapport-fossielvrije-opties-voor-zes-voorbeeldteelten/pagina/2/


Uren 1.000 3.000 5.000 6.000

Ketel €        0,233 €        0,233 €        0,233 €        0,233

WKK €        0,242 €        0,163 €        0,168 €        0,177

Geo €        1,055 €        0,352 €        0,211 €        0,176

Opp.+WKO+WP €        0,325 €        0,205 €        0,181

Kaswarmte+WP €        0,327 €        0,253 €        0,239 €        0,237

Warmteprijzen (referentiescenario)
20 ct/m3, incl. EB, Subsidies



Ontwikkelingen voor de toekomst
• Nieuwe isolerende kassen
• Waterstofgas
• Betere schermen
• Elektriciteit producerend glas / scherm
• CO2 uit buitenlucht

• En hopelijk invulling van alle randvoorwaarden…

Wat kun je nu al doen?



TIPS

• Investeer in 2e energiescherm 

• Verwarming geschikt maken voor LT

• Verdieping HNT 

• Kijk vooruit met je buren; doe mee in energiecluster

• Richt je op FLEX

• Volg onderzoek ‘kaswarmtewinning’

• Volg ontwikkelingen LED

• www.glastuinbouwfossielvrij.nl
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