
Goede middag.

Ik ben Feije de Zwart en vanmiddag zal ik iets vertellen over de resultaten uit het project 

Tuinbouw Fossielvrij. Wageningen University& Research heeft dit project uitgevoerd 

samen met Agro Advies Buro (AAB). Wageningen UR produceerde hierbij de 

energiebehoefte patronen van verschillende gewassen in verschillende kassen en het 

ketelhuis simulatieprogramma van AAB berekende vervolgens hoe deze vraagpatronen 

naar Warmte, Elektriciteit en CO2 op de meest economische manier kon worden 

ingevuld.
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Een fossiel-vrije teelt is eigenlijk niet iets wat heel erg nieuw is. Ruim 10 jaar geleden

had Maurice van der Hoorn al een fossielvrije teelt (aangenomen dat de elektriciteit uit

duurzame bron (of kernenergie) afkomstig is) en vorig jaar stond in de bloemenkrant een

artikel over Kwekerij Baas die (bijna) volledig op duurzame energie overgestapt was. De 

techniek is dus niet zo bijzonder. Het gaat om de economische aspecten.
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Onder de huidige economische omstandigheden is het gebruik van aardgas en WKK voor

de meeste bedrijven de meest aantrekkelijke optie. Voor de nabije toekomst verwachten

energie-experts echter dat de (integrale) gasprijs meer zal toenemen dan de stroomprijs, 

waardoor WKK minder gunstig uitpakt en alternatieve energievormen aantrekkelijk

zulen worden.
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Er zijn verschillende alternatieve verwarmingsbronnen bestudeerd. Als eerste is gekeken 

naar allerlei hoogwaardige warmte-infrastructuren. Het bovenste plaatje toont de 

eenvoudigste variant daarvan, maar het bleek bij nadere analyse dat het vaak verstandig 

is om ook bij een hoogwaardige warmte-infrastructuur een warmtepomp te installeren. 

Deze kan in de koude perioden de capaciteit van de warmte-infrastructuur sterk 

vergroten, vooral wanneer de warmte van een bron met en vaste temperatuur komt, 

zoals een geothermibron.
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De benutting van laagwaardige warmte biedt ook mogelijkheden. In dat geval is het 

gebruik van een warmtepomp altijd noodzakelijk. Voor de eerste optie kan gedacht 

worden uit het gebruik van warmte uit bijvoorbeeld een data-center.

Het gebruik van oppervlaktewater kwam er in de studie heel erg gunstig uit. Mogelijk is 

dat goede perspectief wat vertekend omdat de daarvoor benodigde investeringen te 

laag zijn ingeschat, maar deze techniek is zeker nadere bestudering waard. Het lijkt goed 

betaalbaar en het zou kunnen bijdragen aan de oplossing van problemen met de 

kwaliteit van oppervlaktewater.
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De derde categorie systemen betreft het gebruik van laagwaardige warmte die niet van 

elders wordt aangevoerd, maar die direct uit de kas wordt verzameld.

In de tuinbouw kennen we dit principe vanuit de ervaringen met de gesloten kas. In die 

situatie werd de warmte in de zomer verzameld en opgeslagen in een aquifer t.b.v. 

gebruik in de winter (bovenste plaatje). Indertijd werd er gekeken naar een bedrijf waar 

ongeveer 30% van het bedrijfsoppervlak met een groot koelvermogen als een soort 

‘wingewest’ voor duurzame warmte werd ingericht. Een latere variant, de ‘Next 

Generation Semigesloten kas’ werkte een klein beetje anders. Daar was geen 

‘wingewest’, maar werd er op 100% van het oppervlak een klein koelvermogen gebruikt. 

Met zo’n installatie met een klein koelvermogen kon de kas in de winter grotendeels 

gesloten blijven omdat de kas hiermee ontvochtigd kan worden.

Toepassing van zo’n systeem in een belichte teelt levert in de winter al gauw zoveel 

teruggewonnen warmte op dat het waarschijnlijk niet eens meer nodig is om een 

seizoensopslag systeem aan te leggen. Een etmaalbuffer volstaat dan.  
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Met al deze verschillende configuraties is door het AAB ketelhuissimulatieprogramma 

berekend wat de integrale kosten zijn voor warmte, elektriciteit en CO2, uitgaande van 

verschillende prijsscenario’s voor gas, elektra, CO2 en alternatieve warmtebronnen.

Deze berekeningen zijn gemaakt voor een kas zoals die vandaag de dag wordt gebouwd 

en voor een energiezuinige kas. In zo’n energiezuinige kas is een extra scherm 

gemonteerd, wordt er belicht met LED en is een ontvochtigingsysteem met 

warmteterugwinning.

Het ketelhuissimulatieprogramma laat zien dat daar waar met de huidige prijzen het 

vaak niet rendabel is om extra energiebesparende maatregelen te nemen dat met 

toekomstige prijsscenario’s overal wel het geval zal zijn. In de verdere analyse kijken we 

dus alleen nog maar naar energiezuinige kassen.

Het overzicht toont twee groepjes van 4. Het linker overzicht toont de integrale 

energiekosten voor verschillende teelten en verschillende opties onder het zogenaamde 

‘transitie-scenario’. In dat scenario zijn de kosten voor gas en elektra hoger dan nu, maar 

nog niet zo hoog als in het ‘duurzame-scenario’ (het rechter groepje van 4).

Verder zien we allemaal kleurtjes, waarbij rood ‘duur’ betekent en ‘groen’ relatief 

goedkoop.

Zo zien we dat het gebruik van laagwaardige warmte uit oppervlaktewater vaak de 

goedkoopste variant is en dat hoogwaardige restwarmtebronnen meestal op 2 staan. 

Winning van laagwaardige warmte uit de eigen kas staat meestal op 3.

Maar we zien ook dat de verschillen niet heel groot zijn, zodat het vooral lokale 

omstandigheden zullen zijn die de doorslag geven voor de ene of de andere duurzame 

energie-optie.
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Een punt wat in de studie duidelijk naar voren komt is dat bijna overall het gebruik van 

de warmtepomp nodig of lucratief is. Dit betekent dat in de toekomst kassen met laag-

temperatuur verwarmingsystemen zullen moeten werken en dus een groot VO zullen 

moeten hebben.

Tuinders die met nieuwbouwplannen rondlopen doen er dus verstandig aan om 

tenminste het ketelhuis en de transportleidingen voor te bereiden op de grotere 

waterdebieten die bij een laag-temperatuur-verwarmingsysteem rond zullen gaan.
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Ook zal er in de toekomst gebruik gemaakt gaan worden van LED-belichting, een hogere

isolatiegraad en een of ander systeem voor energie-zuinige ontvochtiging.

CO2 zal komen van een extreme bron.
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In dit plaatje staat alles nog een keer samengevat.
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Dan rest mij nu nog u te danken voor uw belangstelling en wil ik nog even de aandacht 

vestigen op de verschillende financiers die in deze onderzoeken een rol spelen.


