
CO2-emissie glastuinbouw in 2016 verder gedaald.
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In de kassen is energie vooral nodig voor verwarming (warmte) en belichting 
(elektriciteit). Door intensivering (onder andere belichting) nam het energie-
gebruik toe, door extensivering (onder andere krimp van het areaal energie-
intensieve gewassen) nam het energiegebruik af en tegelijkertijd werd energie 
bespaard. Per saldo is tussen 2010 en 2016 het energiegebruik per m  kas met 
9% gedaald. Hierdoor daalde de CO2-uitstoot met 0,50 Mton. In de periode 
2010-2015 was het aandeel van energiebesparing in de CO2-reductie 30%. 
Doordat de intensivering zich in 2016 verder heeft ontwikkeld en de 
extensivering is verminderd, is de energiebesparing in 2016 groter geworden.

In de periode 2010-2016 is het gebruik van duurzame energie in de 
Nederlandse glastuinbouw meer dan verdubbeld (+126%). Hierdoor 
daalde CO2-uitstoot met 0,17 Mton. Duurzame energie bestaat uit 
aardwarmte (50%), zonne-energie (14%), biobrandstoffen (13%) en de 
inkoop van duurzame energie (23%). Aardwarmte is de grootste 
duurzame bron en is sterk toegenomen door aardwarmteprojecten op 
grote glastuinbouwbedrijven en van tuinderscollectieven.

De Nederlandse glastuinbouw produceert op grote schaal warmte en elektrici-
teit met warmtekrachtkoppeling op aardgas. Bij deze vorm van elektriciteit-
sproductie wordt de vrijkomende warmte gebruikt voor de kasverwarming. 
Naast eigen toepassing wordt de elektriciteit voor een groot deel verkocht. 
Door de lage stroomprijs is het minder aantrekkelijk om elektriciteit te 
produceren waardoor in de periode 2010-2016 het aantal door de glastuin-
bouw verkochte kilowatturen daalde van 8,4 naar 4,9 miljard. Dit komt 
overeen met een reductie van de CO2-uitstoot met 0,96 Mton.
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Het totale areaal kassen nam in de periode 2010-2016 af van 10.307 tot 
9.278 hectare. Dit kwam onder andere door de mondiale economische 
situatie. Deze daling van 10% leidde tot een reductie van de CO2-uitstoot 
met 0,52 Mton.
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De CO2-emissie van de Nederlandse glastuin-
bouw is in 2016 verder gedaald van 5,8 naar 
5,6 Mton. In de periode 2010-2016 daalde de 
uitstoot met 31% van 8,1 tot 5,6 Mton. Daarmee 
ligt de CO2-uitstoot 0,6 Mton onder het oorspron-
kelijke doel van 6,2 Mton en 1,0 Mton boven het 
aangepaste doel van 4,6 Mton voor 2020. 
De convenantspartijen hebben het CO2-doel 
technisch gecorrigeerd voor krimp van het 
areaal en minder verkoop elektriciteit. 

Sinds 2010 is de CO2-uitstoot, gecorrigeerd voor de 
buitentemperatuur, gedaald met 2,2 Mton. 
De totale CO2-uitstoot ligt in 2016 18% onder het 
niveau van 1990 en daarmee doet de glastuinbouw het 
beter dan de landelijke ontwikkeling (+9%). Dit blijkt 
uit de Energiemonitor Glastuinbouw van Wageningen 
Economic Research.
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