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Onderwerp: Tussenrapportage en accenten Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (Sonderende 

bespreking). 

Jean Aerts , voorzitter LLTB Vakgroep Tuinbouw Bedekte teelten en bestuurder LTO Glaskracht NL 

 

Geachte Statenleden, 

 

VOORWAARTS MARS is de titel van dit kersverse boek waarin we als glastuinbouw ons perspectief voor 

de circulaire kas beschrijven. VOORWAARTS MARS én een aansporing  naar onszelf én de oproep aan 

anderen, zoals vandaag aan de provincie Limburg, om die beweging samen mét ons te maken.  

Ik ben Jean Aerts, voorzitter van de LLTB vakgroep tuinbouw bedekte teelten en bestuurder van LTO 

Glaskracht Nederland. Graag  breng  ik namens de glastuinbouwsector onze  aandachtspunten in op het 

onderwerp energie besparing en –verduurzaming.  

 

Glastuinbouw is in Noord Limburg een belangrijke economische pijler en fundament van de versketen. 

Vers is en wordt een onderdeel van een gezonde leefwijze. Vers moet dicht bij de consument worden 

geproduceerd. Daar ligt onze kracht. 

In en ondanks de economische crisis is het areaal in Limburg gemoderniseerd en is het accent van 

winkelklaar maken verschoven naar de primaire bedrijven. We zijn met minder maar wel met grotere 

bedrijven. Daardoor zitten ze dichter op de klant en is hun ketenpositie versterkt.  

Een gezond economisch cluster kan niet zonder sterke primaire productie.  

 

Energietransitie, duurzame verdienmodellen en duurzame productie zijn accenten in de Agro-Agenda.  

Als glastuinbouw zijn we het daar roerend mee eens. De glastuinbouwsector werkt binnen het 

programma “Kas als Energiebron” al lange tijd aan duurzaamheid, samen met de overheid. En met 

succes! Uit onafhankelijke monitoring blijkt dat CO2 emissie over de laatste 10 jaar met tientallen 

procenten is teruggedrongen. Sterker nog: onze sector haalt zijn reductiedoelstellingen.  

 

Ook in Limburg kennen we ondernemers die hun nek hebben uitgestoken en forse stappen hebben 

gezet met het benutten van Warmte-Koude Opslag, biomassa en geothermie. Vaak ondersteund door 

de Provincie. Maar let wel: een grote groep ondernemers, minder zichtbaar, is grotendeels voor de 

sectorprestatie verantwoordelijk. Door inzet op efficiëntieverbetering, energiebesparing, concepten als 

“Het Nieuwe Telen” en technieken als WKK. We zijn trots op onze koplopers, zij banen de weg. Maar 

belangrijk is het dat we ons realiseren dat de echte meters gemaakt worden als ook het peloton in 

beweging komt. Beiden zijn nodig: koplopers en een bewegend peloton en gelukkig hebben we ze in 

Limburg beiden.   

 

Dus:  de glastuinbouw is goed op weg, maar we zijn er nog lang niet. De grootste uitdaging ligt nog voor 

ons, daarom ons motto VOORWAARTS MARS. Onze ambitie als glastuinbouw is uiterlijk in 2040 

klimaatneutraal te zijn. Dat  is haalbaar. Maar glastuinbouwondernemers zijn individueel of in clusters 

niet of nauwelijks in staat om op eigen kracht  te verduurzamen. Dat geldt óók voor voorlopers en grote 

bedrijven. Oplossingen vallen buiten de eigen invloedssfeer. Ze vragen de inzet, medewerking, regie én 

middelen van vele partijen. Denk aan maximaal gebruik van restwarmte, geothermie, de aanleg van  

warmtenetten, het benútten van CO2 én de combinatie met innovatieve energiebesparende techniek.   

Glastuinbouw kan basis en balans brengen in een regionaal energiesysteem.  



Kortom: de uitdaging is fors, de materie complex en het proces uitdagend. Niets doen  is geen optie. De 

LLTB-vakgroep/LTO Glaskracht wil daar met en voor ondernemers stappen in zetten, maar kan dat niet 

alleen. LLTB vakgroep bedekte teelten roept Provincie op om regie te nemen om met belanghebbenden 

- zoals gemeenten, glastuinbouw en industrie -  te komen tot een “Aanpak energie en verduurzaming 

Limburgse Glastuinbouw”. Concreet vraag ik Provinciale Staten om de LLTB/Glaskracht te ondersteunen 

bij de verkenning naar het actueel en toekomstig energiegebruik in de glastuinbouw en  mogelijkheden 

voor verduurzaming .  

 

Geachte Statenleden. In Voorwaarts mars staan de duurzaamheidsthema’s water, milieu, energie, 

plantgezondheid en arbeid uitgewerkt. Ik bied graag een exemplaar aan de voorzitter van uw commissie 

en aan de gedeputeerden Prevoo en Mackus. 

 

VOORWAARTS MARS 

Dank voor uw aandacht. 


