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Nationale en internationale doelen



visie en missie 

Glastuinbouw 

●

Plantgezondheid Energie

Nagenoeg emissie- en 
residuvrij telen Klimaatneutraal  in 2040

Gezonde en duurzame 
producten

Vermindering milieulast 

Rijk ecosysteem in en om de 
kas

Water&Omgeving

Nagenoeg emissievrij 
mineralen en GWB

Minimale lichtuitstoot

Gietwatervoorziening 
klimaatbestendig

Continuïteit

Verduurzamen  &  Vergroening

Modernisering glasopstanden

Warmte- en CO2-netten

Arbeid

2030 jaarplan bijstelling

2020 jaarplan bijstelling

2018  Jaarplan vaststelling

Goed werkgeverschap

ambitie per thema

LTO Glaskracht Nederland

Verantwoord 
Arbeidsmarktbeleid

Duurzame inzetbaarheid

Contact met onderwijs

Instroom young professionals

Per jaar twee tot drie 
geothermiebronnen erbij 

Circa 35% energiebesparing



Energie

Ambities: 

 Klimaatneutraal in 2040, met randvoorwaarden:

 Voldoende externe CO2 

 Realisatie van warmtenetten 

 Doorontwikkeling van geothermie 

 Herstructurering en nieuwbouw

 Verduurzaming elektriciteitsvoorziening



Eindplaatje klimaatneutraal

1. Alle elektra wordt 
ingekocht, uit groene 
bronnen 

2. We gebruiken ca 35% 
minder warmte (2015)

3. Aardwarmte

4. Overig duurzame warmte,  
zoals duurzame industriële 
restwarmte, uit lokale 
biomassa, groengas-wkk, 
elektrisch verwarmen

- Rol in optimaliseren lokale 
energiestromen 

- Tweezijdige pijl: verhoudingen 
variabel
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Doorkijk 2030 - 2050

 EU doel 2030 = 2005 – 36% 4,16 Mton

 Dit gaan we halen

 2050 Klimaatneutraal, een scenario:

> 8500 ha (behoud areaal)

> Geen WKK netlevering meer

> Belichting 100% uit het net (geen WKK eigen opwek)

> 50% besparing op warmtevraag

> ca 35 PJ uit geothermie/biomassa/groen gas/elektrisch 

verwarmen/restwarmte



Lokale netten

 LTO Glaskracht zet in op warmte- en CO2-clusters

 Iedere lokale bron (bijvoorbeeld geothermie, biomassa) levert automatisch 

een lokaal net

 Een lokaal net is ‘no regret’ voor warmte en CO2 optimalisatie

 Optimalisatie: inpassing geothermie, biomassa WKK/ketel, WKO, Power to 

Heat, belichting uit het net, restwarmte



Geen duurzame energie zonder
externe CO2

 OCAP net, lokale netten en vloeibaar

 Van huidige 0,5 Mton naar 1,0 Mton in regio Zuid/Noord Holland

 Lobby voor nieuwe bron(en): Afvalcentrales eerste kanshebbers

 Toekomstperspectief: CO2 smart grid

Speelt veel breder dan glastuinbouw



Inleiding Warmteclusters

• Warmte nu actueel voor glastuinbouw, gestart in Zuid-Holland

– Warmtealliantie ZH (Havenbedrijf, Gasunie, PZH, Eneco, WBR)

– Aardwarmte ontwikkelingen

– Gestart proces met provincie / gemeenten en LTO Glaskracht

– Ministerie LNV ondersteunt het proces vanaf 2018

– Warmtefonds ZH van start met 90 miljoen€ revolverend

– Vanaf 2016 inzet LTO Glaskracht op warmte voor glastuinbouw 

• Organiseren vraagzijde

• Met en voor ondernemers zorgdragen voor een goede en duidelijke 
warmtepropositie 



Warmtecooperatie 
Kralingerpolder

Warmtecooperatie 
Polanen



Stand v zaken en ontwikkelingen Warmteclusters

• Nu 7 warmtecooperaties gevormd in oostland en westland. In 
Brabant en Limburg worden nieuwe coops voorbereid

• Doelstellingen zijn overal gelijkluidend, evenals de fases. 
Inventariseren / organiseren

– Verkennen haalbaarheid optie(s)

– Businesscase / ontwerp

– Financiering / engineering

– Realisatie 

• Uitkomsten en oplossingen routes zijn verschillend

• Brief Wiebes over dichtdraaien gaskraan groningen jaagt het 
proces extra aan, o.a Propositie Westland en Oostland



Traject “Warmte Zuidplas” (voorbeeld)

• Doelstelling: Verkennen en benutten van kansen voor de tuinbouw ZPP 
met warmte  verduurzaming en kostenbeheersing 

• Traject gestart door Hans Koolhaas i.s.m. LTO Glaskracht - 2016 



Hout-WKK

Biomassa
WBR

Aardwarmte

RoCa

Aardwarmte



Update Zuidplaspolder Q1 2018

1. Wat is er sinds okt 2016 gebeurd bij de Warmtecooperatie

ZPP?
1. Uitwerking Technische commissie met inschakeling specialist

2. Uitwerking Prijscommissie met inschakeling specialist

3. Business case

4. Proces met W.B.R / WarmteAlliantie / Wayland en Wagro

2. Volgende stappen 
1. Bereiken overeenstemming WCZPP met Warmte-alliantie – Q2 

2. Financial close Leiding over Oost / B3 hoek leiding - 2018

3. Contracten sluiten tussen partijen – 2018, begin 2019

4. Realisatie – 2019-2020



Uitwerking warmtetechniek

• Doel Technische Commissie 

• Aanpak 

– Inzet TC (Gert Jan, Bart Jan, Dirk Jan, John, Stefan)

– Opdracht Horti Cultura

– Inzet Jaco Gelderblom

• Tracé verkenning voor het lokale warmtenet

• Warmte-aansluitingen 

• Mogelijkheid warmte terugleveren 

• Investerings- en exploitatiebegroting

• Conclusies

• Afwegingen voor aansluiten  van bedrijven



2 tracé varianten bekeken

Deel langs Bredeweg het 
meest complex (grote 
diameters en weinig ruimte)

Oplossing is een groot deel 
boren ipv graven

Investeringsraming 

€ 16-18 mln



Conclusies en aandachtspunten

• Bredeweg trace is optie 1

• Retour T van gem. 38 graden  is  op de bedrijven 
haalbaar . Een financiële prikkel helpt hierbij

• Aanvoer T van 65 graden C is ook haalbaar. Voor de 
meeste bedrijven hoeven geen grote aanpassingen te 
worden gedaan.

• Warmteverlies in het net valt mee. 

• Er is conservatief begroot 



Uitwerking waarde van warmte

• Doel uitwerking en vraagstelling Prijscommissie 

• Bespreking aanpak en inhoud 

– Inzet PC (Willem, Robert, Marius, Frank, Bas)

– Inzet AgroEnergy

• Doel

• Wat bepaalt de waarde van warmte?

• Rekenmethode

• Resultaat berekening per voorbeeldbedrijf (Berekening 1)

• Berekening 2

• Samenvatting

• Conclusies



Wat bepaalt de waarde van warmte?

• Vraag van warmte, CO2 en belichting

• Beschikbare productiemiddelen

• Prijsniveau van commodity gas, elektriciteit en CO2

• Capaciteit- en transportkosten voor gas, elektriciteit en CO2



Eindconclusies en vervolg

• De in deze fase uitgevoerde berekeningen hebben inzicht gegeven in:

– wat de waarde van warmte voor verschillende type bedrijven is

– Wat de gevoeligheden zijn

– Hoe beschikbaar vermogen optimaal verdeeld kan worden

• Deze inzichten geven ook een goede opzet voor de volgende fase, namelijk 
het uitdenken van een goed prijsmodel voor warmte. Daarvoor is een 
bepalende factor nog wel in welke vorm Warmtealliantie de warmte gaat 
aanbieden 

• Noot: We hebben hier onderbouwd voorbeeldberekeningen gemaakt om 
inzicht te krijgen in de waarde van warmte voor verschillende type bedrijven. 
We moeten ons echter realiseren dat geen bedrijf hetzelfde is. De resultaten 
moeten dus niet als ‘waarheid’ beschouwd worden, meer als ‘richtinggevend’



Resume

• Energieverduurzaming van glastuinbouw verloopt met name via warmte

– Besparen

– verduurzamen

• Beschikbaarheid van CO2 is randvoorwaarde

• Glastuinbouwclusters zijn zich aan het organiseren om te komen tot een 
warmtesysteem meer dan 1.000 glastuinbouw in ZH zit in warmte 
coöperatie

• Momentum is stevig, ook bij publieke partijen en energiesector

• Samenwerking over sectoren en publiek – privaat is noodzakelijk

• Voortgang en  tempo verschillen per gebied sterk. 

• Aanwezigheid van enige mate van urgentie en betrokkenheid van 
deskundige en sterke ontwikkelpartijen helpt hierbij


