
ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN
IN DE GLASTUINBOUW

Over Kas als Energiebron
Kas als Energiebron is hét innovatie- en actieprogramma dat 
energiebesparing en het gebruik van restwarmte en duurzame 
energie in de glastuinbouw stimuleert. Kas als Energiebron ontwikkelt 
hiervoor samen met ondernemers kennis en (teelt)techniek.  
Om toepassing te bevorderen, zorgen we voor kennisuitwisseling 
en subsidieregelingen. Glastuinbouw Nederland en het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekken in 
Kas als Energiebron samen op om de uitstoot van CO2 door de 
glastuinbouw te verminderen met versterking van productie  
en kwaliteit. 

 Waarom minder fossiele energie?
  Fossiele energie wordt schaarser en duurder en de glastuin-

bouw wil daarvan minder afhankelijk zijn. De consument wil 
duurzaam geteelde producten en ook de klimaatverandering  
en het klimaatbeleid eisen stappen. Daarom streeft de 
glastuinbouw naar minder energiegebruik en naar een groter 
aandeel van duurzame energiebronnen, om uiteindelijk  
helemaal klimaatneutraal (fossielvrij) te kunnen telen. 

Doelen en Ambities
Kas als Energiebron werkt voor en door ondernemers aan het 
realiseren van de doelen en ambities van de glastuinbouw:
• Doel 2020: maximale CO2-emissie 4,6 Mton.
•  Ambitie 2020: in nieuwe kassen klimaatneutraal kunnen telen  

op een rendabele manier. In bestaande kassen over 
teeltconcepten en technieken beschikken waarmee op een 
rendabele manier met de helft van de hoeveelheid fossiele 
brandstof geproduceerd kan worden (ten opzichte van 2011).

•  Ambitie 2050: de gebruikte energie in de glastuinbouw is 
klimaatneutraal en economisch rendabel. 

De overheid en de glastuinbouwsector hebben samen een 
meerjarenafspraak gemaakt waarin de doelen en ambities voor 
2020 staan, inclusief financiële afspraken. Jaarlijks is via Kas als 
Energiebron ca. 5 miljoen euro beschikbaar voor kennis en  
innovatie en 10 miljoen euro voor subsidie (EHG, MEI). In het  
kader van het Klimaatakkoord wordt de inzet geïntensiveerd.

Waaraan werkt Kas als Energiebron?
Kas als Energiebron werkt op meerdere sporen tegelijk om de 
ambitie en de doelen te bereiken. Binnen Kas als Energiebron 
werken tuinders, overheid, onderzoeksinstellingen, toeleveranciers 
en brancheorganisaties nauw samen aan:
•  Kennis en innovaties ontwikkelen op het gebied van 

teelt(techniek), nieuwe kas- en schermmaterialen, lichtbenutting 
(LED), CO2-dosering, etc.

•  Kennis delen via tal van bijeenkomsten en online, gericht 
op Het Nieuwe Telen en op de verdere toekomst richting 
klimaatneutraal (fossielvrij).

•  Stimuleren van aardwarmte, WKO, bio-energie en restwarmte. 
Beschikbaar maken van alternatieve CO2-voorziening.

•  Organiseren van energie- en CO2-clusters én solitaire bedrijven 
en in Greenport Nederland-verband gebiedsgerichte invulling 
organiseren.

•  Koplopers ondersteunen en uitrol stimuleren met 
subsidieregelingen, zowel specifiek binnen het programma (EHG, 
MEI) als generiek (SDE, fiscaal).

•  CO2-sectorsysteem; Energiemonitor Glastuinbouw.
•  Afspraken maken voor de periode 2020-2030 (Klimaatakkoord) 

om zo mogelijk de energietransitie te versnellen naar 
klimaatneutraal in 2040. Dit hangt ook af van inzet door partijen 
buiten de glastuinbouw en LNV.



www.kasalsenergiebron.nl
info@kasalsenergiebron.nl

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland 
en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Daglichtkas
De Daglichtkas is een nieuw kasontwerp met een kasdek van dubbel glas dat invallend 
zonlicht bundelt en daarmee warmtecollectoren verhit. Deze warmte wordt opgeslagen 
en later benut voor verwarming. De collectoren bewegen mee met de zon voor maximaal 
rendement. Bijkomend resultaat is een betere groei en toegenomen opbrengst voor de 
ondernemer, vooral voor ondernemingen waar schaduwminnende potplanten worden 
geteeld. Met de Daglichtkas kan voor circa 75% in de eigen warmtebehoefte worden 
voorzien bij energie-intensieve teelten en tot meer dan 100% bij minder warme teelten 
en is geschikt voor veel sierteeltgewassen. Na een praktijkdemo is een commerciële kas 
van 5 hectare gerealiseerd. 

Het Nieuwe Telen
Komkommerteler Dion van Mullekom van Multigrow BV in Grashoek heeft in 2013  
als een van de eerste tuinders in Nederland de cursus Het Nieuwe Telen gevolgd.  
Met die kennis heeft hij zijn teeltstrategie verbeterd en een aanzienlijke besparing op  
het warmteverbruik in zijn kassen gerealiseerd. Van Mullekom heeft daartoe geleerd om 
het energiescherm langer te gebruiken en het gebruik van de verwarming te verminderen. 
Daarnaast heeft hij een tweede energiebesparend energiescherm en een systeem  
voor luchtontvochtiging en warmte terugwinning in zijn bedrijf toegepast. Deze 
maatregelen hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat het energieverbruik met 25% is 
verminderd zonder negatieve gevolgen voor de teeltomstandigheden en productie.

Warmtesysteem Westland
Warmtesysteem Westland is een voorbeeld van plan en samenwerking voor een 
gebiedsdekkend warmtenetwerk gedragen door onder andere de coöperaties van 
glastuinbouwondernemingen in het gebied, de gemeente Westland, Energie Transitie 
Partners (ETP), Warmtebedrijf Westland, Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie. Bestaande 
en nieuwe geothermiebronnen en andere lokale warmtebronnen worden stapsgewijs in een
warmte distributienet aan elkaar gekoppeld en verbonden met de (rest)warmtesystemen 
vanuit de Rotterdamse haven en de gebouwde omgeving in Westland en Midden-Delfland. 
De inzet en gebruik van aardwarmte en havenwarmte worden in een marktsysteem 
onderling geoptimaliseerd met als inzet een betrouwbare en betaalbare CO2-vrije 
warmtevoorziening mogelijk te maken voor het hele gebied. Het systeem maakt 
een CO2-reductie mogelijk van meer dan 1 Mton op jaarbasis. Ook voor andere 
glastuinbouwgebieden wordt aan vergelijkbare plannen gewerkt.


