
Besparen en verduurzamen

‘ ONDANKS STRENGE REGELS IS AARDWARMTE 
BESTE OPTIE VOOR GLASTUINBOUW’

PAUL GROOTSCHOLTEN (VIERPOLDERS) OVER DUURZAME ENERGIE:

Na een aanlooptijd van jaren en opstartperikelen van vele weken werd eind januari 2016 eindelijk de 
eerste warmte uit aardwarmtebron Vierpolders geleverd aan de negen participerende glastuinbouw-
bedrijven. “Het is nog even afwachten hoe hoog het rendement van de bron daadwerkelijk is, maar we 
zijn er van overtuigd dat het de beste en meest duurzame oplossing is voor de energiebehoefte van de 
glastuinbouw.”

Paul Grootscholten van Globe Plant is tevens directeur van 
Aardwarmte Vierpolders. Meer dan tien jaar geleden ging hij met 
diverse ondernemers op zoek naar duurzame vormen van energie. 
De motivatie was en is helder: “Gas is eindig, fossiel wordt fossiel. 
Dus moet je tijdig kijken naar oplossingen. Kostprijs gedreven 
warmtevoorziening is de visie, we willen niet afhankelijk zijn van 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die de energieprijzen 
beïnvloeden.” De hoop was in eerste instantie gevestigd op een 
restwarmteproject van het Botlekgebied. “Daarmee waren we 
echter tien jaar te vroeg. We zijn met diverse betrokkenen wel 
direct op zoek gegaan naar een passend alternatief, dat werd 
geothermie.”

De aanloop
Die eerste aanzet dateert van 2008. In de tussenliggende jaren is 
veel tijd en energie gestoken in het maken en uitwerken van 
gedetailleerde plannen. “Het is niet eenvoudiger geworden om een 
dergelijk project te starten. Tien jaar geleden was voor de overheid 
ook nog veel onduidelijk, ondertussen hebben we te maken met 
meer en strengere regelgeving.” Grootscholten geeft aan dat nu 
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‘ GAS IS EINDIG, FOSSIEL WORDT FOSSIEL’
alles in het voortraject moet worden geregeld, zoals het gehele 
QHSE-plan voor de exploitatie. “Pas dan kun je een vergunning 
aanvragen. Dat maakt de controle voor de overheid eenvoudiger, 
maar voor de ondernemers is dat minder rendabel omdat je nog 
geen financiering hebt.” Kennis over aardwarmte is voortdurend in 
ontwikkeling. “Materialen veranderen en uiteenlopende problemen 
bij andere projecten resulteren in een lijvig dossier met 
aandachtspunten. Bijvangst van olie en gas was bij het eerst 
project nog geen issue, maar nu wel.” De ondernemers in 
Vierpolders namen twee adviesbureaus in de arm en maakten voor 
de beleidsmatige aspecten gebruik van de kennis en expertise van 
het project Kas als Energiebron. “Zo is door LTO Glaskracht en EZ 
menig pad geëffend, terwijl ook het aardwarmte-handboek van 
Kas als Energiebron een belangrijk hulpmiddel was.”

De motivatie
Grootscholten is er van overtuigd dat aardwarmte de meest ideale 
energiebron is voor de glastuinbouw. “Dat past 100% bij elkaar. Het 
is echt duurzaam, want je vérbruikt geen materialen, maar gébruikt 
ze. De meeste alternatieven die nu langskomen zijn alleen 
interessant bij hoge gasprijzen en niet meer bij lage energieprijzen 
van dit moment.” De betrokkenheid van diverse telers, met 
uiteenlopende gewassen en piekperiodes, draagt in belangrijke 

mate bij aan het verwachte succes. “Elke ondernemer moet weten 
waar hij wat kan pakken. Zo kunnen we de beschikbare warmte 
uitgebalanceerd met elkaar delen. Dat verbetert het rendement 
van de bron.” Het project kostte de nodige inspanning en tijd, maar 
Grootscholten zou nu dezelfde keuze maken. “Met de lage gasprijs 
en de onduidelijkheid over ons rendement is het energiesommetje 
nog lastig te maken. We moeten eerst alles goed inregelen, maar 
we hopen én verwachten dat het uiteindelijk een positieve 
uitkomst geeft.”
Een dergelijk project, aan de rand van een kleine gemeente, vraagt 
uiteraard ook om begrip en acceptatie van de bewoners. Daarom 
organiseerden de telers samen met de gemeente in de beginfase 
al drie informatiebijeenkomsten. Een website, nieuwsbrieven en 
een extra bijeenkomst bij een van de telers voor de realisatie 
zorgden voor de tussentijdse communicatie. “Uiteraard gaven we in 
2014 ook veel uitleg tijdens Kom in de Kas.”

De praktijk
De bron op Voorne Putten haalt warm water van 80°C naar boven. 
Na de warmtewisselaar wordt de warmte die vrijkomt bij het 
verbranden van het meegekomen gas toegevoegd en gaat het met 
een temperatuur van 86°C naar de teeltbedrijven. Het water dat 
wordt teruggepompt heeft een temperatuur van 30-35°C, het 
streven is om dat verder terug te brengen tot 25°C. De toekomst 
moet uitwijzen of ook andere projecten, zoals een nieuw te 
bouwen woonwijk, worden verwarmd met het water uit de bron. 
“Aandachtspunt is nu eerst om via het initiatief Geo-Well 
meerwaarde te geven aan onze producten. Daar moeten we zwaar 
op inzetten. Bedrijven die dicht op de consument zitten, zoals 
telers van potplanten, zien al dat de inzet van aardwarmte een 
aankoopargument wordt. Dat is positief. Mede gezien het 
klimaatakkoord van Parijs, heeft de Nederlandse glastuinbouw voor 
de komende jaren belangrijke troeven in handen.”

Profiel Aardwarmte Vierpolders
Bedrijf: Aardwarmte Vierpolders
 www.aardwarmtevierpolders.nl
Deelnemers: Globe Plant, Islandplant, Young Grow,
 Kwekerij Nederpelt, Kwekerij Noordermeer, 
 Tabos Eco, Tabos Aubergine, Vitensa,
 Voort Brielle Kwekerij
Visie:   Glastuinbouw moet niet aan gas blijven 

hangen
Omvang: Totaal 49 ha

Gewassen: Groenteplanten, bloeiende potplanten,
 tomaten, aubergines en biologische
 vruchtgroente

Lees meer over Aardwarmte op www.kasalsenergiebron.nl/
duurzame-energie/aardwarmte.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland 
en het ministerie van Economische Zaken
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