
Energiebronnen van de 

toekomst
17 mei 2022



Workshop 14

Energiebronnen van de toekomst

Wat zijn de mogelijkheden van relatief nieuwe 
energiebronnen zoals waterstof, aqua- en 
zonthermie en het terugwinnen van latente warmte 
uit de kas? Geothermie, restwarmte en 
energiebesparing blijven van groot belang, maar hoe 
groot wordt de rol van deze nieuwe technieken om 
de glastuinbouw klimaatneutraal te maken? In deze 
workshop worden globaal de mogelijkheden 
toegelicht en gaan we graag met je in discussie over 
het belang en potentie van deze technieken.



Wat speelt er vandaag de dag

Een greep:

 Convenant energietransitie 2021-2030

 Aprilbrief LNV, EZK, FIN met maatregelenpakket 

glastuinbouw

 Investeringsplan energietransitie glastuinbouw

 Uitwerking coalitieakkoord (o.a. energiebelasting)

 Veel aandacht in de Tweede Kamer

 Uitwerking Fit for 55 vanuit Brussel

 Update visie klimaatneutraal 2040

En dat allemaal gedurende een energiecrisis met een sector 

in de overlevingsstand…



Visie en ambitie glastuinbouw

2040: Klimaatneutraal

Onderbouwing visie sinds 2017 op sommige 

onderdelen achterhaald

 2e helft 2022 de onderbouwing warmtecirkel 

herzien op o.a.:

• Waterstof

• Biomassa

• Kaswarmteterugwinning

• Aquathermie, Zonthermie

 Extra aspect: energieprijscrisis



Opties Warmtevoorziening met CO2 reductie 
basislast clusters
Biomassa / Groen gas kan (kon…) ook voor piek inzet



Opties Warmtevoorziening met CO2 reductie 
individueel / solitair
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Knelpunten in transitie tuinbouw, kan waterstof helpen?

Ook andere sectoren staan te springen om waterstof… | enorme vraag in industrie



9

ra
p

p
o

rt

Wat is er technisch mogelijk in de tuinbouw?

• Waterstof in ketels met aangepaste brander

• Waterstof in gasmotor-WKK’s

• Technisch uitdagend maar wel mogelijk

• Verkrijgbaar*

• Waterstof in brandstofcellen

• Niet commercieel verkrijgbaar

• 7-10x duurder dan gasmotor

• Restwarmte van elektrolysers



10

ra
p

p
o

rt

Waar komt de waterstof vandaan?
Planning: infrastructuur 2030 gereed | kansen voor restwarmte elektrolysers
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Verwachting rond prijs

• Grijs, blauw en groene waterstof

• Target 2025-2030 = 2€/kg = 60 €/MWh

• Prijs waterstof afhankelijk van de gasprijs*

• Waterstof blijft duurder dan commodity 

aardgas

• Belasting….??

• Kosten transport en opslag….?

• Kortom: waterstof is duur ->WKK?

Target: 2 €/kg = 60 €/MWh

C
o

s
t 

o
f 

h
y
d

ro
g

e
n

 [
$

/k
g

]



12

ra
p

p
o

rt

2035+

Fase 1 –
Opzet H2 
programma 
GTB

Fase 2 –
Verkenning 
kansen

Fase 3 –
Uitvoeren 
pilots

Fase 4 –
Implementatie 

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Opstarten pilots

Strategische beleidspositie

Aansluiting zoeken initiatieven

Cluster verkenningen

Gesprekken ketenpartijen

Leren & opschalen

Herzien strategie

Uitvoering projecten 

Waterstof in de glastuinbouw

2034

Handelingsperspectief: nu pilots, grootschalig na 2030



Discussie

 Nog andere energieopties?

 Stel gas 50 ct/m3…

 Stel elektriciteit € 100/MWh …

 Aspect (on)voorspelbaarheid: 

prijs a.g.v. markt is onvoorspelbaar 

versus 

prijs uit sectorsysteem met helder prijspad en terugsluis

 Impact op eigen bedrijf,  bedrijfstypen/teelten, 

sector



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht

Piet Broekharst Glastuinbouw Nederland

Jeroen Larrivee BlueTerra


