
Zonnewarmte wordt op steeds meer plaatsen ingezet als warmte-

bron. Ook in de glastuinbouw zijn de eerste projecten gerealiseerd. 

Voor nieuwbouwkassen is er de DaglichtKas, voor bestaande kassen 

kunnen zonnecollectoren worden gebruikt om de retourleiding van-

uit de kassen voor te verwarmen voordat deze naar de ketels, wkk’s of 

buffer gaat. Dankzij subsidie en oplopende gasprijzen wordt zonne-

warmte steeds interessanter. Vooral intensieve teelten met een warm-

tevraag in de zomermaanden lijken geschikt. Wel is het zoeken naar 

de juiste inpassing.

Hoe het werkt
Een zonnewarmtesysteem bestaat uit 

collectorplaten die gekoppeld worden 

aan een warmtecircuit met daarin een 

warmtebuffer. De collectoren kunnen 

in het veld worden geplaatst of op een 

schuurdak. De collectoren leveren 

warmte van 40 tot 60 graden, afhan-kelijke 

van het weer. In onderstaand schema is 

een voorbeeld inpassing uitgewerkt waarin 

de zonnecollectoren de retour opwarmen 

voordat deze naar de warmtebuffer gaat. Er 

zijn meer configuraties mogelijk met o.a. 

warmtepompen

Zonnewarmte voor 
de glastuinbouw

Kas als Energiebron  |  2021



Een dakopstelling kan 

worden gerealiseerd op een 

schuur en is vergunnings-

vrij. Een veldopstelling biedt 

de mogelijkheid om veel 

grotere collectorvelden op 

te stellen, maar dan moet 

u wel grond beschikbaar 

hebben en een omgevings-

vergunning aanvragen. Een 

vergunning is nodig voordat 

subsidie kan worden aange-

vraagd.

Voorbeeldberekening
Een systeem van 500 m² 

collectoroppervlak kost 

circa € 200.000,-. Het 

systeem wordt economisch 

afgeschreven over 15 jaar 

(subsidielooptijd). De ener-

gieopbrengst van een goed 

gedimensioneerd systeem 

is minimaal 1,75 GJ per m² 

per jaar. De totale opbrengst 

van een systeem van 500 

m² gedurende 15 jaar is 

minimaal 13.125 GJ. De 

warmteprijs op basis van de 

afschrijvingskosten is dus € 

15,24 per GJ, ofwel omgere-

kend circa 48 cent per kuub 

aardgas. Zonder subsidie is 

een dergelijk systeem in de 

glastuinbouw niet rendabel. 

Dankzij SDE++-subsidie en 

groenfinanciering et cetera 

kan de onrendabele top 

overbrugd worden en zijn 

terugverdientijden van 5 

jaar mogelijk. Daarnaast is 

de SDE++-subsidie beschik-

baar voor gecombineerde 

zonnewarmte- en zonne-

stroom. Voor WKO-syste-

men is MEI-subsidie be-

schikbaar.

Leveranciers en 
voorbeeldprojecten 
Bekende Nederlandse 

leveranciers zijn G2 Energy, 

HRSolar Projects en 

Zonneboilerpro. Het 

grootste referentieproject in 

de glastuinbouw betreft de 

installatie van Mol Freesia in 

Nibbixwoud. Dit systeem, 

gebouwd door G2 Energy, 

betreft een veldopstelling 

van 15.000 m² ingekoppeld 

op een wko-systeem met 

warmtepomp. Er zijn ook di-

verse daksystemen gerea-

liseerd.

Kas als Energiebron 
Deze brochure is opgesteld 

voor Kas als Energiebron 

door BlueTerra Energy 

Experts. Het ‘programma

Kas als Energiebron’ is een 

samenwerking van Glas-

tuinbouw Nederland en het 

Ministerie van LNV. Voor 

vragen over deze brochure 

kunt u terecht bij BlueTerra.

Schematische weergave inkoppeling zonnewarmte

Wanneer overwegen?
 > Warmtevraag in 

zomer

 > Bestaande buffer

 > Lage retourtempera-

tuur uit de kas

 > Wko bronregeneratie

 > Voldoende ruimte


