
 

Bijlage 1 Deelnemers  werkconferentie Glastuinbouw wordt klimaatneutraal  
Bij verslag werkconferentie Glastuinbouw wordt Klimaatneutraal 30 juni 2016 
 

Naam Organisatie  Naam Organisatie  
Jean Aerts  LTO Glaskracht Nederland    

Samir Amghar  Gemeente Lansingerland    

Theo Ammerlaan  LTO Noord Glaskracht   

Arjan van Antwerpen  DLV Glas en Energie    

Gerard Beentjes  Provincie Noord-Brabant   

Peter van den Berg  Eneco/Agro Energy    

Chris Bos  Gemeente Pijnacker-Nootdorp    

Annemiek Canjels  Provincie Limburg    

Bert Cozijnsen  Greenport Noord-Holland Noord   

Arno van Deursen  Van der Valk Systemen    

Marcel Dries  AAB Nederland    

Peter Duijvestijn  Duijvestijn Tomaten    

Monique van Eijkelenburg  St. Duurzame Energie Koepel    

Chris Feijen  Agro Energy    

Peter Graven  Provincie Noord-Holland    

Dennis Grootscholte  4 Evergreen BV    

Jolanda Heistek Greenport Westland Oostland   

Aad de Koning  Lek/Habo    

Bas van Leeuwen  Twinburg Tomaten    

Jacob Limbeek  OCAP    

Harm Maters AVAG   

Frits Mostert  Kwekerij Mostert Nieuwerkerk 
B.V. 

  

Peter Penning  Penning Freesia   

Petrus Postma  Greenport Aalsmeer    

Gerdien Priester  Provincie Zuid-Holland   

Peter Raven  LTO Glaskracht Noord-Holland    

Arno van Scheijndel  Westland Infra    

Benno Schepers  CE Delft    

Stijn Schlattman  EnergyMatters    

Lisanne Schuddebeurs  Delphy   

Udo van Slooten  Philips    

Frank Schoof Platform Geothermie  Louise Veerbeek Ministerie van EZ / MT Kas 
als Energiebron 

Arjan van der Spek  Enova  Nico van Ruiten  LTO Glaskracht Nederland 
/MT Kas als Energiebron 

Jeroen Steenbrink  Four Seasun BV  Helga van Marrewijk  Kas als Energiebron 
(communicatie) 

Jaap Stokking  Ministerie van I&M  Jolanda Mourits  Ministerie van EZ / Kas als 
Energiebron 

Hans van Tilborgh  Technokas  Leo Oprel  Ministerie van EZ / Kas als 
Energiebron 

Dennis op het Veld Gipmans planten  Rob van der Valk  LTO Glaskracht Nederland 
/ Kas als Energiebron 

Nico van der Velden  Wageningen UR LEI  Piet Broekharst  LTO Glaskracht Neder-
land/  Kas als Energiebron 

Sander Verbeek  SV.CO  Joost Tersteeg  Wing Gespreksleiding 

Ben Vreugdenhil  VEK Adviesgroep B.V.  Ytsen Deelstra  Wing Gespreksleiding 

Joris Wijnhoven  Greenpeace  Dirk Oudes  Wing Gespreksleiding 

Patrick Zwaan  Rabobank Harm Luisman  Wing Gespreksleiding 
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Bijlage 2 Toekomstbeelden en actiepunten (groslijst) 
Bij verslag werkconferentie Glastuinbouw wordt Klimaatneutraal 30 juni 2016 
 
In deze bijlage de ongefilterde oogst aan van de deelsessies, een totaalbeeld van alle input.  
 
1. Bedrijven reduceren energieverbruik 
 

Het Nieuwe Telen 
 Standaard teeltwijze 

 Van natuurkunde naar technisch maatwerk 

 De natuur maximaal benutten 

 Weerbaarder telen 

 Vlak teeltklimaat, met max. isolatie en vochtbeheersing 

 Vochtmanagement 

 Vocht afvoeren kost geen energie meer 

 Gesloten kas achtige ventilatiesystemen 

 Omstandigheden buiten nog beter benutten 

 Scherper kunnen meten en sturen; plantsensoren 

 Gewasmodellen en metingen voor optimale teeltsturing (op plantactiviteit) 

 100% sensoren; één dashboard 

 Digitaal telen, dichtbij steden, wereldwijd 

 Ketenintegratie leidt tot andere bedrijfssystemen 

 Intensievere wisselwerking veredeling en teelt 

 Andere producten 

 
Isoleren en besparen 
 Dubbel glas 

 Schermen 

 Schermen met stilstaande lucht erin; wel vocht afvoeren 

 Energiezuinige kassen 

 Maximale isolatie 

 Slim glas 

 Lage Temperatuur verwarmingsnet op bedrijf 

 LED 

 Efficiënt belichten 

 CO2 ! 

 LED watergekoeld, integratie met WKK, WKO, Daglichtkas 

 
Efficiënte terugwinning 
 Warmte en CO2 uit industrie 

 Warmteterugwinning (afvalwater, …) 

 Concentratiegebieden energetisch gelinkt aan industrie en/of stad 

 WKO installatie, Warmtepompen 

 Zie energie als grondstof en grondstoffen moet je hergebruiken 

 
Bronnen 
 Mix van duurzame bronnen wordt benut (zon, wind, biomassa); (rest)warmte, bodem 

 Energie producerend glas 

 Groene elektra 

 Zon PV 

 Geothermie 

 
Externe voorwaarden / mogelijkheden 
 Afweging tussen veel isoleren en duurzame opwekking 
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 Meedoen aan emissiehandel? 

 Verdienmodel: CO2 beprijzing, CO2 footprint vermarkten 

 Level playing field wereldwijd 

 Stabiele overheid, regelgeving 

 
Groslijst van actiepunten bij thema 1 energie besparen 

Wat Wie Wanneer 
Kennis uitwisseling tussen telers Kas als Energiebron; regionaal via sector Voortzetten  

Kennis opbouwen in/door toepassing idem Idem  

Onderzoek voortzetten (sensortech-
nologie; kas als energiebron) 

WUR e.d.; praktijkonderzoek Idem  

Isolatiewaarde naar je hand kunnen 
zetten (div. vormen zoals dubbelglas, 
schermgebruik, snellere plantsturing, 
glas met folie,…) 

Samenwerking met leveranciers; allianties via kas 
als energiebron 

Idem  

Betere klimaatcomputer / hardware / 
algoritmes 

Idem, met bedrijven zelf Nu 

Betere gewasmodellen Idem, met bedrijven zelf Nu 

Onderzoek naar klimaatcellen ne 
combi’s met kassen; stadslandbouw? 

Idem, met bedrijven zelf Nu 

Voorbij de LED -> laserlicht Industrie Nu 

LED verder ontwikkelen; warmte 
terugwinnen 

Industrie Nu 

Financiering van opschaling (garan-
ties) 

Overheid Nu 

Voorlichting/training/onderwijs; 
gewasmodellen 

Bestaande centra Nu 

Beter kwantificeren kosten en op-
brengsten; overtuigen van overstap 
op HNT 

Via Kas als Energiebron 
 

Nu 

Belonen goed gedrag CO2 footprint Wel als platform met bedrijven / ondernemers Nu 

 
2. Bedrijven wekken eigen energie op 
 

Warmte / Bio-energie / CO2 
 Geothermie; koppelen aan (rest)warmte 

 Omgevingswarmte benutten 

 Vergisting GFT 

 Eigen reststromen verwaarden 

 Mestvergisting > biogas of groen gas en CO2 

 WKK/brandstofcel op waterstof 

 Bio-energie koppelen aan (groene) CO2 levering 

 CO2 uit buitenlucht 

 Zon thermisch: vacuümbuizen, daglichtkas, op alle plekken waar zonnewarmte is: benutten 

 
Opslag 
 WKO, Overtollig zon opslaan, Warmtepompen 

 Warmtenet belangrijke ontwikkeling 

 Warmte opslag (diepte? Temperatuur?) 

 Waterstof als opslag en drager elektra 

 Dag+seizoen buffer warmte en CO2 

 Accu’s 

 Omzetten naar andere stoffen 

 
Elektra 
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 Wind: landschappelijk logische combi kas-molens 

 Wind: kleine molens 

 Plant-e, elektriciteit uit planten 

 Frequentie specifiek glas of zelfs frequentie omvormend glas naar nuttig licht voor gewas 

 
Smart grid en energiemix; relatie met omgeving 
 Bedrijven kennen hun energievraag 

 Verbruik afstemmen op piek-dal elektra 

 Flexibliteit 

 Afstemming in tijd / energiestromen / buffers / aan-uitschakelbaar verbruik 

 Slimme aansturing 

 Backup / backbone zal er niet overal zijn; locatieafhankelijk 

 Onderlinge (kleine) netwerken 

 Nieuwe clusters van bedrijven 

 Overproductie (warmte) aan net? 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 Centraal of op eigen bedrijf 

 Geopolitieke afstemming energievraag 

 
Overig 
 Bespaar op verbruik 

 Productie afgestemd op energie 

 Ontvochtigingstechnieken (niet uit fossiel!) 

 Beschikbaarheid licht bepaalt locaties kassen 

 Nieuwbouw > locaties 

 Locatie zeer bepalend voor mogelijkheden 

 Bestemmingsplannen: past het nog, is er ruimte voor energieopwek? 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; verbinding met maatschappij 

 Vertical farming 

 Nieuwe producten? Nieuwe planten? 
 

Groslijst van actiepunten bij thema 2 eigen opwekking 

Wat Wie Wanneer 
Roadmap smart energy; overzicht 
van wat loopt voor hele sector 

LTO, Greenports, Topsector TU, gefaciliteerd door 
EZ / I&M 

Nu  

Flexiblisering tariefcode Netbeheer Nederland+minister EZ+ lobby green-
ports/lto 

Nu (tot kabinetswissel 
belangrijk) 

Subsidie hergebruik CO2 (voor on-
rendabel deel netwerk/warmtenet) 
Organisatievorm is hier onderdeel 
van 

Greenport Holland 
Participatie overheid 

Nu, 2020 gerealiseerd 

Herstructurering en modernisering 
tuinbouw, schaalvergroting, sanering 

Greenport Holland, LTO, Provincies 
Lokaal organiseren, nationaal regie 

Gisteren-nu-straks 
Continu  

Kas als Energiebron; van koplopers 
naar de rest 

LTO, EZ Voortzetten 

Kennisagenda Aardwarmte LTO, EZ Voortzetten 

Warmtenet-rotonde (smart grid; 
onrendabele top) 

Greenport Holland 
Participatie overheid 

Nu  

Sluiting kolencentrales EZ, energiebedrijven Nu 

Landelijke visie op locaties glastuin-
bouw; geen locatie zonder duurzame 
energievoorziening 

Provincies 
Samenwerking  

Nu 

Innovatietraject energie efficiente 
opslag en omvorming (PtG e.d.) 

Topsector TU + Energie Nu 

Implementatie samenwerking andere 
sectoren; anders inrichten kennis-

EZ -> financiering en aansturing kennisinstellingen Opstarten 



 

5 

 

netwerken; cross sectorale samen-
werking universiteiten 

Opzet Europese netwerken (kennis, 
regelgeving, financiering) 

Greenports, EZ Opstarten 

Risico afdekking aardwarmte; coör-
dinatie van initiatieven 

Coalitie HOT, afstemming met EZ  

Coördinatie tussen energie agenda’s Betrokkenen: EZ, Greenports, LTO, HOT  

Hogere temperatuur warmte opslag 
mogelijk maken 

EZ  

 
3. Glastuinbouw is spin in energienetwerk 
 

Warmte/koude 
 Warmte opwekken met elektra of van buiten (biogas) 

 Koude uitwisselen op bedrijf of netwerk 

 Netwerk warmte even fijnmazig als elektra 

 Ruimtelijke sturing op warmte, niet op elektra 

 
CO2 
 Voldoende alternatieve bronnen voor CO2; zekerheid 

 Verbreding CO2, andere toepassingen en sectoren (frisdrank…) 

 Groene CO2 uit biomassa 

 CO2 seizoensbuffering in netwerk 

 Minder CO2 gebruik in de kas 

 Geen gebruik fossiele brandstof 

 Flexibel met CO2 omgaan 

 

Elektra 
 ‘verbinding over grenzen heen’, windpark op zee 

 Door gedragsaanpassing glastuinbouw als bufferfunctie 

 Glastuinbouw heeft elektriciteitspositie; onzeker of in 2050 elektra uitwisselen met omgeving nog aan de orde is; 
wel tot 2050 (transitie) 

 

Netwerk 
 Smart grids; ICT; Warmte/CO2/Elektra;  

 Glastuinbouw <--> Stad ; interactie 

 Glastuinbouw is duurzame energieleverancier voor industrie en wonen 

 Dynamische netwerk beprijzing; beter benutten overschotten 

 Marktplaats voor energie; gas elektra warmte 

 Energiemix is kracht in maatschappelijke behoefte 

 Gas to Power; Power to Gas 

 Kleine netwerken, 5-10 km? 

 Glastuinbouwgebieden alleen ontwikkelen bij duurzame bronnen 

 Warmterotonde-warmtebuffer-aardwarmte-power to heat 
 

Samenhang tussen commodities 
 Omzetting van commodities 

 Glastuinbouw heeft veel omzettechnieken 

 Wat doe je met rest-CO2 uitstoot 

 Glastuinbouw balancerende functie 
 

Rol/positie 
 Glastuinbouw regelt niet, geen regierol 

 Goed positie kiezen 

 Glastuinbouw dragende rol in projecten 
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 Slim benutten reststromen 

 Kritische massa 

 Duurzaam imago glastuinbouw 
 

Technische innovaties 
 Energieproducerend kasdek 

 
Groslijst van actiepunten bij thema 3 spin in energienetwerk 

Wat Wie Wanneer 
CO2 opslag, transportnetwerk Overheid, maatsch. partijen, markt 2018 

Verspillen versus Lock-in Greenpeace  

Zoek projecten met consensus NGO’s & stakeholders 2016 

Innovatie voor CO2 afvangst / prak-
tijkproef 

Kas als Energiebron, Skytree 2017 

Innovatiefonds/energiefonds Prov. ZH, Rabo 2016 

Tariefstructuur netbeheer aanpassing ACM, Netbeheerders, overheid 2016 

Belangenbehartiging glastb in rele-
vante wetten 

Glastuinbouw en partners 2016 

Warmteplatform (handel, welke 
bronnen wel/niet/merit-order 

Agro Energy  

Coördinator aanstellen voor ZH; 
“oliemannetje” – informeren, af-
stemmen, welke projecten waar 

Provincie en programmabureau 2016 

Coördinator voor ondernemers on-
derling; elkaar versterken ipv de tent 
uitvechten - gebiedsgericht 

LTO 2016 

Glastuinbouw lobby voor CO2 prijs; 
naming & shaming 

Glastuinbouw en overheid  

Verwaarding en communicatie duur-
zame producten glastuinbouw 

Afzetorganisaties  

Pilots rond apslag (elektra, CO2; 
technieken) 

Glastuinbouw innovatieprogramma en EZ, Topsec-
tor energie 

2016 

Warmtenetten maken Alle betrokken partijen; er loopt al heel veel  

 
4. Glastuinbouw is all-electric 

 

Netwerken en sturing 
 Gebruik bestaande netwerken 

 Vergroot buffermogelijkheid; Piek-stroom buffering 

 Door samenwerking en integratie; tussen bedrijven, tussen sectoren, privaat&publiek 

 Decentrale opwekking; robuust en flexibel netwerk 

 Fiscaal koppelen aan wind en transport 
 

Bedrijven 
 Concentreer glastuinbouw op energie aanbod 

 CO2 cruciaal; afvang van biomassa (&fossiel) 

 Belichting voor winterproductie 

 Besparen op belichting (LED) 

 Meerlagenteelt, klimaatcellen 

 Schaalvergroting 

 NL: grotendeels speciale teelten en veredeling 

 Personal food on demand 

 Volledige automatisering 

 Ketenintegratie = clustering van bedrijven (voedsel & gezondheidsproducenten) 

 Hele keten all-electric 
 



 

7 

 

Bronnen 
 Geen fossiele stroom 

 Geothermie belangrijk 

 Warmte-Koude opslag (WKO) 

 Zon + opslag geregeld 

 Warmte oogsten van belichting 

 Elektrisch = wind (+zon) + Waterstof 

 Power to Heat + Warmte opslag 

 Transparante PV panelen 

 Veel grotere efficiëntie van PV 
 

Overig 
 Wie investeert? 

 Wees gericht 

 Disruptive! 

 Let op concurrentiepositie/level playing field 

 Klimaat = kansen 

 Investeren & concentreren 
 

Groslijst van actiepunten bij thema 4 all-electric 

Wat Wie Wanneer 
Zie hoofdtekst. Bij dit thema is direct een top 3 / runner-up lijst gemaakt 

 
 
 


