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1 EFFICIËNT FOSSIEL 

1.1 Monitoring opgesteld WKK vermogen 

Het in 2014 geplaatst vermogen is bij leveranciers geïnventariseerd in het eerste kwartaal van 2015. 
In samenwerking met het LEI is een correctiemethode ontwikkeld voor het ramen van gesaneerd 
vermogen. De cijfers zijn verwerkt in onderstaande grafiek welke elk jaar op de Glastuinbouwdag van 
Energy Matters wordt gepubliceerd en door verschillende media is overgenomen. Het LEI neemt 
deze cijfers over in haar jaarlijkse monitoring van de sector. 

 

 

1.2 Update Barometer Marktpositie WKK 

Een update van de barometer is gepubliceerd in juni 2015 alsmede in februari 2016. Er is een be-
knopt persbericht opgesteld dat door verschillende media gebruikt wordt voor een nieuwsbericht. 
De persberichten en het achtergrondrapport worden gepubliceerd op de website van Kas als Ener-
giebron. Zowel binnen als buiten de glastuinbouw wordt de Barometer geciteerd (Tennet, Gasunie).  
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2 BIO-ENERGIE 

2.1 Ontwikkelingen houtstook binnen de glastuinbouw 

Bioenergie kent een heuse renaissance binnen de glastuinbouw. De afgelopen anderhalf jaar zien we 
een hernieuwde belangstelling voor houtstook. Dit betreft houtketels maar vooral ook houtgestook-
te WKK’s. De reden van de hernieuwde interesse bij glastuinders is vooral te danken aan de goede 
economische rentabiliteit van houtketels en hout-WKK’s door de verbeterde SDE+ subsidie 2014 en 
2015 en ook weer voorzien voor 2016 met verhoogde beschikkingskans. Wanneer de SDE+ gecombi-
neerd wordt met een IRE zijn simpele terugverdientijden mogelijk van respectievelijk 4 jaar op hout-
ketels en zelfs 3 jaar op hout-WKK’s. De hernieuwde interesse in met name houtketels en hout-
WKK’s is met name afhankelijk van de volgende factoren: 

 De SDE+ exploitatiesubsidie en indien beschikbaar de investeringssubsidies als IMM/IRE of MEI 
zijn benodigd om enerzijds het project rendabel te krijgen en anderzijds om de aanloopkosten te 
verlagen en banken over de streep te trekken; 

 De houtsnipperprijs is de afgelopen twee jaar gezakt doordat voorziene biomassacentrales zijn 
uitgesteld of afgezegd; 

 Steeds meer biomassaeigenaren en verwerkers ontsluiten en conditioneren steeds meer biomas-
sa op efficiëntere wijze voor bio-energie; 

 Daarnaast versobert het subsidieklimaat in het buitenland waardoor, i.r.t. biomassa transport-
kosten, lokale biomassalevering vaker interessant is. Op dit moment gaat nog zo’n 50% van de 
Nederlandse biomassa de grens over maar dit percentage loopt nu langzaam terug; 

 Actieve lobby vanuit Kas als Energiebron, ketelleveranciers en biomassaeigenaren verenigd in 
VBNE en AVIH, zijn houtketels per 1 januari 2013 opgenomen in het activiteitenbesluit waarbij 
slechts een melding volstaat. Kosten voor het vergunningtraject worden hierdoor beperkt tot het 
aanvragen van een bouwvergunning. Dit verlaagt de kosten voor en verkort het vergunningstra-
ject; 

 Dankzij de lobby van Kas als Energiebron en ketelleveranciers zijn tevens de emissienormen 
(NOx) verruimd waardoor geen aanvullende extra kostbare investeringen in rookgasreiniging uit-
gespaard worden; 

 Dat steeds meer glastuinders de warmtekosten verder verlagen door technische optimalisaties; 
het plaatsen van een rookgascondensor achter de houtketel en de toepassing van lage tempera-
tuur afgiftesystemen in de kas waardoor ook laagwaardige warmte benut kan worden. Op deze 
wijze kan 20-30% extra warmte teruggewonnen worden en daarmee 20-30% extra op biomassa 
inkoop bespaard worden; 

 Dat consortia van buiten de sector en leveranciers van houtketels steeds vaker willen participe-
ren in de realisatie van projecten waardoor de financiering makkelijker rondkomt; 

 De hoge investeringskosten, lees lastige financiering en risico’s van geothermieprojecten. Deze 
kunnen veelal niet door solitaire glastuinders alleen gedragen worden maar veelal wel door een 
consortium of cluster van glastuinders; 

 Verdere ontwikkelingen rondom de ORC maakt hout-WKK weer interessant. Een ORC in combi-
natie met een standaard houtketel vergt ten opzichte van een houtgestookte stoomketel met 
stoomturbine-generator een relatief lage investering en onderhoudskosten en neemt minder 
ruimte in beslag. Het elektrisch rendement is daarentegen met maximaal 10% lager dan die van 
een stoomturbine-generator met een elektrisch rendement van 15 tot 18%; 

 De twee-jaarlijkse ‘Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders’ en de vele artikelen die 
de afgelopen jaren zijn verschenen in Vakbladen over de mogelijkheden van bio-energie.   
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2.2 Ontwikkelingen (co-)vergisting binnen de glastuinbouw 

De rentabiliteit van covergisting staat daarentegen onveranderd onder druk. Reden hiervoor is dat de 
co-productprijs enerzijds (te) hoog is en dat de digestaat-afzetkosten met het verdwijnen van de 
melkquota zijn toegenomen. In tegenstelling tot andere covergisters in Nederland draaien twee van 
de drie covergisters van glastuinders bovengemiddeld. Dit komt doordat in beide gevallen dat zowel 
de hernieuwbare elektriciteit als de warmte van de WKK maximaal worden benut en de digestaat-
afzetkosten zijn geminimaliseerd doordat de partners, welke grondgebonden zijn, deze tegen lage 
kosten kunnen uitrijden. De derde vergister die erbij is gekomen heeft een groengas-installatie maar 
draait halve capaciteit omdat de digestaat-afzetkosten te hoog zijn. Halve capaciteit betekent ook 
een halvering van de SDE+ vergoeding en een verslechtering van de rentabiliteit. Daarnaast wordt bij 
het opwaarderen van het biogas naar groengas de vrijkomende CO2 niet nuttig aangewend wat an-
ders een extra verdienmodel had opgeleverd. 

 

2.3 Groeiontwikkelingen van bio-energie binnen de glastuinbouw 

Volgens de “Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2014” waren er in 2014 zo’n 32 glas-
tuindersbedrijven die gebruik maakten van bio-energie, zowel warmte als WKK, goed voor 135 hecta-
re glas. Daarnaast zijn er verschillende glastuinders die bio-warmte van derden afnemen. De hoe-
veelheid hectaren in 2014 is daarmee ten opzichte van 2013 teruggelopen. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat veel houtketels geen SDE-exploitatiesubsidie hebben zodat bij een sneller 
dalende gasprijs ten opzichte van de houtprijs een aantal glastuinders doet besluiten de houtketel uit 
te zetten totdat de aardgasprijs weer aantrekt. Wanneer een glastuinder wel een SDE beschikking 
heeft wordt, tot een bepaalde grens, een dalende aardgasprijs gecompenseerd. 

 

Binnen de glastuinbouw staan momenteel een twaalftal relatief grootschalige houtketel-projecten op 
stapel. Tenminste vijf daarvan hebben al een SDE+ 2015 beschikking ontvangen voor hout-WKK’s van 
ieder 15 MW thermisch en 1 MW elektrisch. Deze vijf projecten zijn alleen al goed voor in totaal een 
warmtedekking van tussen de 150 tot 250 hectaren glas. Bekend is ook dat voor 2016 voor tenminste 
twee grote hout-WKK projecten (2 x 15 MWth/2 MWe) binnen de glastuinbouw SDE+ 2016 wordt 
aangevraagd, goed voor een warmtedekking van zo’n 60 tot 100 ha. 

 

Ook in 2015 zijn er verschillende projecten gerealiseerd waarbij local4local groene CO2 maar ook 
biomassa is geleverd aan glastuinders en staan er ook weer een aantal local4local restwarmte- en 
groene CO2-leveringsprojecten op stapel. Wanneer alle potentiele matches tussen exploitanten van 
bio-energie-installaties met SDE-beschikking tot en met 2012 en glastuinders vanuit de eerste scan in 
2014 gerealiseerd worden zou een warmtebehoefte van slechts 22,5 ha kas gedekt worden. De 
tweede scan die in 2015 is uitgevoerd vertegenwoordigd maar liefst 305 tot 484 ha glas. Het gaat 
hier om exploitanten van bio-energie-installaties met SDE-beschikking tot en met 2014. 

 

Verder zijn middels de eerdere inventarisatie en actieve informatiespreiding, welke uitgevoerd is 
vanuit het programma KaE, van operationele en voorziene groengas/CO2-installaties nu meerdere 
matches tussen CO2-behoevende tuinders en exploitanten van groengas/CO2-installaties gereali-
seerd. Zo heeft ACP in 2015 28 Nederlandse glastuinders voorzien van in totaal ca. 2.000 ton local-
4local groene CO2. Deze groene CO2 is afkomstig van de groengas/CO2-installaties van Attero in Wijs-
ter en Ecofuels in Well. In 2016 voorzien zij een verdrievoudiging in tonnage en belevering aan glas-
tuinders. OCAP ontvangt sinds dit jaar ‘groene’ CO2 van de groen gas installatie van ARN in Weurt en 
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Indaver in Alphen aan den Rijn. Daarnaast voorziet OCAP dat zij op korte termijn groene CO2 gaan 
leveren aan niet-OCAP-tuinders. Overigens zijn de initiatieven van OCAP en ACP een directe spin off 
van de eerdere inventarisatie van groengas/CO2-installaties die Energy Matters voor KaE heeft uitge-
voerd. Verder is eind 2014, aan de hand van een voorbespreking met KaE, Stichting Groen Gas Ne-
derland, RVO, OCAP en Energy Matters, door OCAP en KaE een presentatie gegeven aan de huidige 
en toekomstige exploitanten van groen gas/CO2-installaties; over de mogelijkheden van CO2 winning 
en levering aan de glastuinbouw (zie ook http://groengas.nl/glastuinbouw-zoekt-co2/). En ook nu 
weer Bio Rights gaat in Hardenberg een groen gas installatie bouwen, met 23 mln kuub a.e. het 
grootste van Nederland, waarbij de vrijkomende groene CO2 geleverd wordt aan de glastuinbouw. 

 

En ook voor 2016 is de verwachting dat met een meer dan verdubbeling van het SDE-budget (van 3,5 
naar 8 miljard Euro), en uitgaande dat kolencentrales pas in fase 2 met bij- en meestook mogen inte-
kenen, er volop ruimte is voor het realiseren en rendabel exploiteren van houtstook-projecten. 

 

Kortom, door de hernieuwde interesse in de mogelijkheden van bio-energie en –groene CO2 binnen 
de glastuinbouw liggen eerdere afgegeven ambities ten aanzien van bio-energie alsnog binnen hand-
bereik. 

 

2.4 Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders + ontsluiting kennis 

De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor glastuinders met bio-energie installatie of die bio-
energie, in de vorm van restwarmte, biogas, groene CO2 of biomassa afnemen van derden en voor 
tuinders die hierin interesse hebben.  

 

In 2015 ligt het accent van de Studiegroep-bijeenkomsten nog meer op de volgende aspecten: 

 Het local4local contracteren en/of optimaal benutten van restwarmte, biogas, ‘groene’ CO2 en 
biomassa; 

 Financiering, subsidies en rentabiliteit, innovatie en verdere optimalisatie van bio-energie-
installaties o.a. middels rookgascondensor en hout-WKK op basis van ORC en vergassing; 

 Knelpunten en/of onduidelijkheid in wet- en regelgeving, waaronder emissienormen. 

 

De Studiegroep wordt nog steeds door glastuinders erg gewaardeerd vanuit de rol die het heeft om 
laagdrempelig kennis en ervaringen uit te wisselen en informeel te netwerken. Het combineren van 
de bijeenkomsten met een bezoek ter plaatse bij één van de ondernemers met een bio-energie-
installatie in aanbouw of inbedrijf wordt als zeer positief ervaren. Uit de praktijk blijkt ook dat glas-
tuinders die interesse hebben in bio-energie of optimalisatie na een bijeenkomst elkaar ook makke-
lijker opzoeken. Zie hieronder de Studiegroep bijeenkomsten:  

 

1. De Studiegroep bijeenkomst ‘Houtstook blijft rendabel’ van 4 juni j.l. bij Pot- en tuinplantenkwe-
kerij A. Baas kan met 32 deelnemers waarvan vele nieuwe gezichten weer een heus succes ge-
noemd worden. De tuinders kregen een update over SDE+ 2014, 2015 en 2016, de IMM/IRE en 
MEI-subsidie en over CO2 winning uit het rookgas van de hout-WKK-installatie bij VinkSion.  
Martijn Boosten vertelde vanuit Probos over de Nederlandse houtvoorraad, aanplant en efficiën-
tere mobilisatie van biomassa voor bio-energie voor de glastuinbouw. Tjeerd Smit van HoSt ver-
telde over de financiering en warmtelevering van een hout-WKK aan glastuinders waardoor glas-

http://groengas.nl/glastuinbouw-zoekt-co2/
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tuinders niet zelf hoeven te financieren. Sander Peeters van Energy Matters vertelde over het 
verruimen van de emissienormen voor biomassaketels. Martijn Boosten van Probos en Sander 
Peeters van Energy Matters vertelde over het realiseren van local4local bio-energie-initiatieven 
waarbij biomassa-eigenaren zoals gemeenten en waterschappen gestimuleerd worden om haar 
biomassa aan lokale glastuinders met bio-energie-initiatieven te leveren. Annemieke Visser- Win-
terink van Borgman Beheer vertelde over het realiseren van lokale coöperaties tussen biomassa-
eigenaren en exploitanten van bio-energie-installaties waaronder de succesvolle coöperaties 
BiomasSalland, Gelderse Vallei en Rivierenland. Tot slot vertelde Jarno Baas van (25 ha) Pot- en 
tuinplantenkwekerij A. Baas over zijn ruime ervaring met zijn 5 MWth houtketel, de gerealiseer-
de extra 20% energiebesparing middels rookgascondensor en het gebruik van type hout en leve-
ringscontract; 
 

2. De tweede ‘Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders’ van 11 november werd ook nu 
weer met 31 deelnemers druk bezocht. Deze keer bij Bromeliakweker Corn.Bak te Assendelft. Er 
werd ingezoomd op de laatste stand van zaken rondom SDE+ 2015/2016, IMM/ IRE en MEI-
subsidies. Verder vertelde Tom Kruse van Triogen over de gerealiseerde rendabele projecten van 
biogas- en hout-WKK’s op basis van ORC-technologie, waaronder bij Kloosterman biogas. Hierbij 
werd ingegaan op de productie van groene CO2 door Attero Wijster en levering van groene CO2 
door ACP aan lokale glastuinders. Tammo Slagter van DEO Projects en Haverkamp Consultancy 
over kleinschalige hout-WKK op basis van vergassing en ORC (850 kWth/ 80 kWe) en bijbehoren-
de business cases. Immanuel Jurg van Cato Engineering over de realisatie van een installatie voor 
CO2-winning uit rookgas van een 5 MWth/0,8 MWe Hout-WKK installatie bij (11 ha) Paprikateler 
VinkSion. Tot slot vertelde Peter Bak van Bromeliakweker Corn.Bak (3,3 ha) over zijn ervaringen 
met de realisatie en exploitatie van het restwarmtenet welke gevoed wordt met restwarmte van 
de stortgas-WKK van de 1,8 km verderop gelegen stortplaats Nauerna van Afvalzorg Holding. 

 

Alle aankondigingen, presentaties, verslagen en artikelen die verschijnen over alle ‘Studiegroepen 
Bio-energie, door en voor glastuinders’ worden met de glastuinders gedeeld via de mail en geplaatst 
op de internetpagina van programma kas als energiebron en op de Portal van Energy Matters. Zie 
ook verderop ‘Ontsluiting kennis en ervaring inzet reststromen en optimalisatie bio-energie’. 

 

2.5 Organiseren local4local matches bio-warmte, biogas, groene CO2 en biomassa 

Vanuit de ‘Herijking visie bio-energie voor de glastuinbouw’ blijkt dat bio-energie nog flink kan groei-
en mits ingezet wordt op verdere optimalisatie van bio-energie-installaties en actief samengewerkt 
wordt met lokale eigenaren van bio-warmte, biogas, ‘groene’ CO2 en biomassa. 

 

2.5.1 Thermometer prikken in eerdere initiatieven local4local bio-warmte, biogas, groene CO2 
Bij de eerste scan in 2014 is gekeken naar lokale exploitanten en SDE-beschikte c.q. voorziene exploi-
tanten van vergisters met WKK of groengas/CO2 installatie waarbij mogelijk bio-restwarmte, biogas 
of CO2 uitgekoppeld en geleverd kan worden aan lokale glastuinder(s). Destijds hebben een aantal 
exploitanten en glastuinders interesse getoond en zijn met elkaar in contact gebracht. Deze exploi-
tanten en glastuinders zijn in 2015 nogmaals benadert om te pijlen wat de status is. De terugkoppe-
ling wordt in de volgende tabel beschreven. 

 

 

https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/bio-energie/
http://www.energymatters.nl/Onzediensten/Kennisdeling/Platforms/Studiegroepbioenergie/Notulenenpresentaties.aspx
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Nr. Plaats Bio-energie exploitant Afstand (m) tot 

glastuinder 

Glas (ha) 

1. Warmenhuizen Mts. P.J. en M.C. Pronk/ warmte 500 1,5 

2. Hensbroek Mts. Groot Karsten/ biogas (CO2) 200 2 x 2 

3. Horst VuurSaam/ warmte 350 1,5 

4. Haaften Stichting bio-energie Haaften/ warmte 50 2 

5. St. Oedenrode Van Genugten bio-energie/ warmte (CO2) 100 2 

6. Wilp Attero/ warmte 200 2 

7. Twello Waterschap Vallei & Veluwe/ biogas-warmte 200 2 x 2 

8. Odiliapeel Peka Kroef-Attero/ warmte 100 1,5 

9. Klazienaveen Norit/ warmte 400 4 

Totaal warmtelevering voorzien bij daadwerkelijke realisatie ~23 

Tabel 1. Thermometer prikken in eerdere initiatieven 2014 

 

Indien alle bovenstaande potentiele warmteleverings-initiatieven gerealiseerd worden komt dit op 
circa 23 ha glas uit. Groene CO2-levering is hierin nog niet meegenomen. 

 

2.5.2 Initiatie nieuwe initiatieven local4local bio-warmte, biogas en groene CO2 
Dit jaar is een tweede scan uitgevoerd waarbij binnen een straal van 1,8 km mogelijk restwarmte, 
biogas of groene CO2 uitgekoppeld en aan lokale glastuinder(s) geleverd kan worden. Hierbij zijn deze 
keer naast exploitanten van vergisters met WKK of groengas/CO2-installatie ook eigenaren benadert 
die een houtketel of hout-WKK of biomassacentrale (BMC) of biomassa- bij- of meestookcentrale 
exploiteren. Hierdoor zijn meerdere potentiele matches gerealiseerd tussen exploitanten en glas-
tuinders in het leveren en afnemen van een surplus aan bio-warmte, biogas of groene CO2.  

 

Maar er zijn ook exploitanten, bijvoorbeeld van (co-)vergisters die hebben aangegeven dat zij hun 
restwarmte inmiddels zelf benutten of willen gaan benutten voor het drogen van producten zoals het 
exportwaardig maken van digestaat. Daarnaast zijn er verschillende potentiele matches afgevallen 
vanwege faillissementen van zowel tuinbouwbedrijven als exploitanten van (co-)vergisters. Of omdat 
men voorlopig wil afzien van verdere investeringen die benodigd zijn voor de aanleg van biogas-, 
warmte- of CO2-transportleidingen.  

 

Maar ook omdat aanvullende technieken die benodigd zijn voor het op de juiste kwaliteit brengen 
van de vrijkomende CO2 bij groengas installaties niet rendabel zou zijn. Hieronder staat de opsom-
ming van nieuwe potentiele matches die voorzien zijn. 

 

 

 



 

Energy Matters – Jaarrapportage Programma Kas als Energiebron 2015 8 / 17 

Nr. Plaats Bio-energie exploitant Afstand (m) tot 

glastuinder 

Glas (ha) 

1. Uden Wattplant/ warmte en CO2 100 2,5+1 

2. Weurt Waterschap Rivierenland, warmte 300 2 

3. Harnaschpolder Hoogheemraadschap van Delfland/ CO2 200 8 

4. Siberië Consortium (wil voorlopig anoniem blijven)/ 

warmte (CO2) 

500-1000 30-50 

5. Californië Consortium (wil voorlopig anoniem blijven)/ 

warmte (CO2) 

500-1000 30-50 

6. Heusden Consortium (wil voorlopig anoniem blijven)/ 

warmte (CO2) 

500-1000 30-50 

7. Bleiswijk 2 x Consortium (wil voorlopig anoniem blijven)/ 

warmte (CO2) 

500-1000 2 x 30-50 

8. Sirjansland Glastuinder / warmte 500-1000 12-20 

9. Ens Glastuinder / warmte 200 5 

10. Bergen op Zoom Attero Kragge/ stortgas-warmte 300 3,5 

11. Waddinxveen Wagro/ warmte 1000 60-100 

12.  Wieringermeer/ 

Alkmaar 

HVC, AEB/ warmte en CO2 meerdere >100 

13. Weurt ARN/ CO2 Per as 10-14 

14. Alphen a/d Rijn Indaver-Bio Power/ CO2 Per as 20-27 

15. Hardenberg Bio Rights/ CO2 Per as 150-200 

16. Terneuzen Consortium (wil voorlopig anoniem blijven)/ 

warmte 

1000 50-80 

17. Wijster/ Well Attero, Ecofuels/ CO2 Per as 10-14/ 30-

40 

18. Egchel Glastuinder/ warmte 50 5 

19. Baarlo Glastuinder 

/ warmte 

50 3 

20. Baarlo Glastuinder/ warmte 50 1,5 

21. Zuid-Oost Dren- 2 Glastuinders (anoniem; via houtketelleve- 50 2 x 2 
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the rancier)/ warmte 

22. Warmenhuizen B-Four Agro/ warmte 100 4 

23. Baarlo Agro Gietnoorn Energie/ warmte 250 2 

Totaal warmtelevering voorzien bij daadwerkelijke realisatie ~400-584 

Tabel 2. Nieuwe initiatieven 2015 

 

Wanneer alle bovenstaande matches worden gerealiseerd tussen exploitanten van bio-energie-
installaties met een surplus aan restwarmte en biogas en lokale glastuinders, vertegenwoordigd dit 
zo’n 423 tot 606 ha glas (exclusief de matches van groene CO2 levering vanuit groengas-installaties 
en matches met biomassa van derden). In de 423 tot 606 ha glas zitten 5 grote hout-WKK’s met SDE+ 
2015 beschikking en zijn alleen al goed voor warmtelevering aan zo’n 250 ha. Niet meegenomen zijn 
tenminste twee grote hout-WKK’s waarvoor SDE+ 2016 wordt aangevraagd (2 x 15 MWth/2 MWe),  
goed voor een warmtelevering aan nog eens extra 60 tot 100 ha. Dit terwijl volgens de “Energiemoni-
tor van de Nederlandse glastuinbouw 2014” in 2014 zo’n 32 glastuindersbedrijven gebruik maakten 
van bio-energie, zowel warmte als WKK, goed voor slechts zo’n 135 hectare glas. Kortom, bio-energie 
lijkt een flinke groeispurt te maken. Realisatie van meer (co-)vergisters binnen de glastuinbouw blij-
ven echter uit hoewel de levering van CO2 (en warmte) uit vergisters van naburige bedrijven toe-
neemt. 

 

2.5.3 Thermometer prikken in eerdere initiatieven local4local biomassa 
De in 2014 benaderde biomassa-eigenaren zijn in 2015 nogmaals benaderd en gepeild naar de status 
voor het leveren van lokale, met name houtige biomassa aan lokale gebruikers van biomassa waar-
onder die van glastuinders met houtketel. Hieronder staat de terugkoppeling over de status: 

1. Vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE) hebben in 2014 en 2015 laten weten dat 
zij local4local initiatieven omarmen waarbij lokaal vrijkomende biomassa ook zo veel mogelijk lo-
kaal benut wordt in de vorm van bio-energie danwel voor de productie van biobased producten. 
Dit thema heeft van VBNE de naam ‘Groene-grondstoffen en ondernemen’ gekregen. Zie hier-
voor ook internetpagina van VBNE. 
VBNE heeft in samenwerking met o.a. Probos voor al haar leden eind 2014 en begin 2015 meer-
dere bijeenkomsten georganiseerd voor haar leden. Op deze bijeenkomsten zijn een aantal prak-
tijkvoorbeelden besproken waarbij lokale biomassa efficiënt, lees rendabel gemobiliseerd wordt 
voor lokale bio-energie-initiatieven, waaronder een glastuinder uit Twello met houtketel; 
 

2. Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO), bestaande uit 79 ledengemeenten, maar ook 
de Unie van Waterschappen (UvW) heeft haar leden Waterschappen geïnformeerd over het op-
nemen van kwaliteitsaspecten in de aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan groen-
voorzieningen. Bij aanbesteden hanteren zijn de EMVI-methodiek (economisch meest voordelige 
inschrijving EMVI) en kan naast prijs ook andere criteria meegewogen worden. Zo kunnen aan-
nemers ook extra punten scoren voor duurzaamheidsaspecten. Zo kunnen zij aangeven dat de bij 
onderhoudswerkzaamheden vrijkomende biomassa ook zo veel mogelijk lokaal wordt benut voor 
de productie van bijvoorbeeld biobased producten maar ook voor de productie van bio-energie. 
GDO en UvW hebben aangegeven dat inmiddels verschillende ledengemeenten en waterschap-
leden deze vorm van aanbesteden hanteren. Zo zijn Waterschap Rivierenland, Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier en gemeente Dronten voorlopers en hebben inmiddels een aan-

http://www.vbne.nl/thema/groene-grondstoffen-en-ondernemen
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tal glastuinders met houtketel van lokale biomassa voorzien. Zij gebruiken daarbij de Handreiking 
Duurzaam Aanbesteden Groenafval en Achtergronddocument welke te vinden zijn op 
www.pianoo.nl en www.bvor.nl 
 

3. En ook Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hanteren nu bij het aanbesteden van onderhouds-
werkzaamheden aan groenvoorzieningen de EMVI-methodiek en de Handreiking Duurzaam Aan-
besteden Groenafval. Staatsbosbeheer leverde al eerder direct houtsnippers aan een glastuinder 
met houtketel in Angeren.  

 
 

2.5.4 Initiatie nieuwe initiatieven local4local bio-massa 
Naast bovengenoemde organisaties zijn in 2015 verschillende leden gemeenten benaderd met de 
vraag of zij al local4local bio-energie initiatieven ondersteunen en/of dit al extra (willen) stimuleren 
door de vrijkomende biomassa ook lokaal te leveren aan exploitanten van bio-energie-installaties, en 
dan specifiek aan glastuinders met houtketel of vergister. Onderstaande gemeenten zijn daarbij kop-
loper gebleken en de meesten hanteren eerdergenoemde aanbesteding-methodiek. Zij zijn dan ook 
goed bekend met het organiseren van biomassa voor lokale bio-energie-initiatieven. Sterker nog, zij 
allen exploiteren en/of participeren in een bio-energie-installatie, meestal een houtketel of zelfs een 
biomassacentrale: 

1. Barneveld 
2. Dedemsvaart, gemeente Hardenberg 
3. Delden, gemeente Hof van Twente; 
4. Denekamp, gemeente Dinkelland; 
5. Ede; 
6. Eindhoven; 
7. Hengelo; 
8. Lemmer, gemeente Lemsterland; 
9. Marum; 
10. Pijnacker; 
11. Purmerend; 
12. Ulft, gemeente Oude IJsselstreek; 
13. Vaassen, gemeente Epe; 
14. Voerendaal; 
15. Vriezenveen, gemeente Twenterand; 
16. Zwolle 

 

De gemeenten zien het leveren van biomassa aan lokale bio-energie-initiatieven als een verzilvering 
van haar eigen klimaatdoelstellingen. Bovengenoemde gemeenten hebben echter te kennen gege-
ven niet te weten of de lokaal vrijgekomen biomassa ook specifiek direct aan glastuinders met hout-
ketel of vergister wordt geleverd maar hier wel voor open te staan. Via de Wethouders van Milieu 
zijn de inkooporganisaties binnen de gemeente via de mail geïnformeerd over lokale glastuinders 
met houtketel of vergister. Hierbij is ook de biomassakaart meegegeven van de Algemene Vereni-
ging van Inlands Hout (AVIH). Aan de biomassakaart heeft Energy Matters vier jaar geleden vanuit 
het Programma KaE adressen van glastuinders gedoneerd. Op deze biomassakaart staan zowel aan-
bieders als gebruikers van biomassa, waaronder de meeste glastuinders met houtketel. 

 

 

http://avih.nl/biomassakaart/
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Daarnaast zijn Annemieke Visser-Winterink van Borgman Beheer en Martijn Boosten van Probos 
benadert over het verder initiëren en realiseren van biomassaketens in de vorm van coöperaties 
tussen biomassaeigenaren en glastuinders met houtketel. Naast Biomassaland in Salland zijn er in-
middels ook andere coöperaties waaronder Stoken op Streekhout (Achterhoek), Energiek landschap 
Weteringse Broek, Biomassaketen Food Valley (Gelderse Vallei), Biomassaketen West-Betuwe, Bio-
massaketen Noord-Veluwe (IGEV). Al deze initiatieven streven naar het verlagen van de kosten voor 
lokaal of regionaal landschapsonderhoud en warmtevraag en het optimaliseren van de opbrengsten. 
De biomassakaart van AVIH waarop glastuinders met houtketel staan is ook hier weer van nut ge-
weest. Volgens een aantal van deze coöperaties leveren zij nu ook aan een aantal lokale glastuinders 
en vleeskuikenbedrijven. 

 

2.6 Ontsluiting kennis en ervaring inzet reststromen en optimalisatie bio-energie 

De kennis- en ervaringsfeiten die voortkomen uit de ondersteuningsactiviteiten voor Kas als Energie-
bron, transitiespoor bio-energie, worden met tuinders gedeeld. Alle aankondigingen, presentaties, 
verslagen en artikelen die verschijnen over alle ‘Studiegroepen Bio-energie, door en voor glastuin-
ders’ worden met de glastuinders gedeeld via de mail en geplaatst op de internetpagina van het 
programma kas als energiebron en op de Portal van Energy Matters. Daarnaast wordt nieuws ten 
aanzien van subsidies, emissienormen, innovaties naar de glastuinders van de Studiegroep gemaild. 
Ook in 2015 zijn weer verschillende artikelen geschreven en verschenen op de nieuwe internetpagina 
van het Programma Kas als Energiebron geplaats en in het Vakblad voor de Bloemisterij, Groente & 
Fruit en bijbehorende internetpagina’s. Verwijzingen naar de 23 artikelen zijn in bijlage A opgeno-
men. 

 

2.7 Beleidsondersteuning 

Jaarlijks is er behoefte aan beleidsondersteuning. Belangrijk onderdeel is kennisinbreng in de consul-
tatieronde voor het bepalen van de SDE basisbedragen. Daarnaast voorziet Energy Matters onder-
steuning met betrekking tot andere knelpunten zoals belemmerende wet- en regelgeving (o.a. be-
nutting type biomassa en emissienormen), verschillen in regelgeving (o.a. emissienormen) en subsi-
diebeleid in binnen- en buitenland, en vragen rondom vergroening van WKK. Ook vindt monitoring 
plaats van bio-energie-projecten binnen de glastuinbouw; het bij- of afnemen van het opgesteld bio-
energie-vermogen en kasareaal. 

 

Consultatie SDE+ 2016 

Energy Matters is vanuit het programma KaE door ECN en KEMA geconsulteerd bij het tot stand 
brengen van de Basisbedragen SDE+ 2016. Met kennis van praktijkprojecten en vanuit de Studie-
groep Bio-energie wordt terugkoppeling gegeven op de cases van bio-energieprojecten zoals door 
ECN uitgewerkt. Deze inbreng is van grote invloed op de SDE-bedragen zoals door ECN voorgesteld 
en veelal door het Ministerie van EZ overgenomen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/bio-energie/
https://www.kasalsenergiebron.nl/duurzame-energie/bio-energie/
http://www.energymatters.nl/Onzediensten/Kennisdeling/Platforms/Studiegroepbioenergie/Notulenenpresentaties.aspx
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Emissienormen 

Naar aanleiding van eerder werk vanuit KaE/transitiespoort bio-energie zijn in de tweede helft van 
2015 binnen het activiteitenbesluit de emissienormen verruimd. Deze verruiming zorgt ervoor dat 
vele bestaande en nieuwe houtketel-installaties geen extra investeringen hoeven te doen waardoor 
de rentabiliteit van houtstook niet onder druk komt te staan. Vele tuinders met houtketel hebben 
hier positief op gereageerd. 

 

Verder hebben het afgelopen jaar een vijftiental glastuinders met houtstook-installatie vanuit de 
Studiegroep bio-energie Energy Matters telefonisch benaderd naar de laatste stand van zaken rond-
om de emissie-wetgeving. De meeste vragen gingen over het wel of niet extra moeten investeren in 
aanvullende rookgasreiniging om aan de in 2017 geldende emissienormen te kunnen voldoen. Daar-
naast is er bij zowel glastuinders als bij het bevoegd gezag onduidelijkheid weggenomen over 
wel/niet om de vier jaar keuren van de houtketel. 

 

SDE+ 2015 en andere subsidies 

De Basisbedragen SDE+ 2015 en de definitieve correctiebedragen zijn gemaild naar de leden van de 
‘Studiegroep bio-energie, door en voor glastuinders’. Daarnaast zijn middels nieuwsbrieven glastuin-
ders geïnformeerd over de verschillende fasen waarin SDE+ aangevraagd kan worden en wat daarbij 
de rentabiliteit van de energievoorziening is van een houtketel en hout-WKK.  

 

Een negental glastuinders met investeringsplannen in een houtketel en hout-WKK hebben Energy 
Matters telefonisch benadert over het juiste moment c.q. in welke fasen van SDE 2015 en SDE 2016 
zij het beste de SDE-aanvraag kunnen doen. 

 

Daarnaast is een glastuinder met vergister-groengas installatie in Zevenhuizen geïnformeerd of hij 
zijn SDE-beschikking kan uitbreiden met de levering van een surplus aan biogas aan een buurman 
glastuinder. 

 

Een glastuinder met een 5 MWth houtketel in Horst zou een hele maand SDE-vergoeding mislopen 
doordat het meetbedrijf de rapportage van energieproductie te laat had aangeleverd aan CertiQ. 
Hierdoor zou hij een serieus liquiditeitsprobleem en mogelijk een faillissement oplopen. Energy Mat-
ters heeft daarop vanuit het Programma KaE snel contact gelegd met CertiQ en RVO die vanuit de 
getoetste SDE energieproductierapportages over gaat tot uitbetaling van de SDE-vergoeding. Per 
september is de wijziging op de regeling Garanties van Oorsprong (GvO) gepubliceerd met een aan-
gepaste sanctie voor te laat ingediende meetrapporten. De wijziging betekend dat in plaats van de 
hele maand nu slechts 1/12 van de maandproductie in mindering wordt gebracht. Deze glastuinder 
heeft hierdoor de schade kunnen beperken. Daarnaast heeft de glastuinder verhaal gehaald bij het 
meetbedrijf om het resterende boetebedrag nog verder te beperken.  

 

Tevens zijn glastuinders op de hoogte gebracht van andere (voorziene) subsidie- of fiscale maatrege-

lingen IMM/IRE, MEI, EIA, MIA/Vamil waarvan men gebruik kan maken bij investeringen in bio-

energie.  
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Hout-WKK op basis van ORC is in combinatie met SDE rendabel gebleken. Het ministerie van EZ is 
echter voornemens om de SDE-criteria ten aanzien van het elektrische rendement van biomassa-
WKK’s te verhogen van 6% naar 10% en zelfs naar 15%. Op dit moment kan een ORC, welke rest-
warmte benut uit de schoorsteen van een biomassaketel voor de productie van elektriciteit, een 
elektrisch rendement van maximaal 10% behalen. Een biomassa gestookte stoomketel met stoom-
turbine-generator behaald weliswaar een hoger maximaal elektrisch rendement van 15 tot 18%. 
Echter de daarvoor benodigde warmte wordt niet verkregen uit de restwarmte uit de schoorsteen 
maar wordt daarvoor specifiek opgewekt met de stoomketel. Het zou dan ook onevenredig zijn om 
hout-WKK’s op basis van ORC uit te sluiten door de rendementseis van 6% te verhogen naar 15%. Op 
basis van een aantal brieven gericht aan het Ministerie van EZ en Tweede Kamer ziet het er nu naar 
uit dat de voorziene verhoging van het elektrisch rendement van 15% voor de SDE+ 2016 gemaxi-
meerd wordt tot 10%. Voor de SDE+ 2017 ziet het er echter naar uit dat het elektrische rendement 
alsnog verhoogt gaat worden naar 15%. Men zou derhalve een onderscheid moeten maken in tech-
nologie, biomassaketels op basis van ORC en biomassaketels op basis van stoomturbine-generator. 
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A ARTIKELEN 
 
Groei in afvang groene CO2 uit vergisting of stook van biomassa 
Het gebruik van biomassa, met minder betrouwbare (rook)gassen, brengt met zich mee dat er aan-
vullende CO2-bronnen nodig zijn. Diverse pilotprojecten geven aan dat er goede mogelijkheden zijn 
om ook uit biomassa betrouwbaar doseerbaar CO2 af te vangen. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op: 24-12-2014, Groente & Fruit, Nr. 26, Pag. 26-27. 

 

Strenge emissienormen helpen houtstook om zeep 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de emissienormen voor houtstookinstallaties iets ver-
ruimen. Een belangrijke stap voorwaarts, meent het ministerie. Sommige partijen vinden echter dat 
ondernemers blij worden gemaakt met een dooie mus. "Telers, maar ook handhavers zelf, hebben 
vaak weinig inzicht in de actuele eisen waaraan houtketels moeten voldoen. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op: 12-1-2015, Vakblad voor de Bloemisterij, Nr. 2, Pag. 34-35. 

 

Lage gasprijs heeft impact op houtstookprojecten 
De gasprijs daalt en dat heeft gevolgen voor hout- en biomassaprojecten. Diverse ondernemers die 
hoogwaardige biomassa verstoken, zetten de houtketel uit en zwengelen de gasketel weer aan. 
Laagwaardige biomassa is echter in prijs gedaald, waardoor dit meestal nog wel rendabel is. De lage 
biomassaprijzen voor langere tijd vastleggen blijkt lastig. 

Zie hier het artikel, gepubliceerd in 2015, Pag. 28-30, Nr. 8, Vakblad voor de Bloemisterij 

 

Opties voor overstap naar bio-energie 
De glastuinbouw heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en eco-
nomisch rendabel zal zijn. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en LTO Glaskracht Nederland 
werken samen in het programma Kas als Energiebron om deze ambities waar te maken. KAS volgt de 
ontwikkelingen op de voet. Dit keer aandacht voor de uitdagingen van bio-energie. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op: 4-2-2015, Kas Techniek, Pag. 26-28. 

 

CO2 dosering uit buitenlucht 
Hoe mooi zou het zijn als de glastuinbouw CO2 uit de buitenlucht zou afvangen voor de groei van het 
gewas. Het zou de sector een stuk duurzamer maken. Verschillende bedrijven werken als aan derge-
lijke technieken. Energy Matters heeft enkele van die technieken bekeken en doorgerekend, in op-
dracht van het Programma Kas als Energiebron. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op: 31-8-2015, Vakblad voor de Bloemisterij, Nr. 35, Pag. 28-29. 

 

Nederland doet mee in cruciale CO2-techniek 
De ontwikkeling van techniek van CO2-afvanging in de buitenlucht is in een kritieke fase beland. Het 
wordt door milieubeldismakers nu nog vaak gezien als techniek voor de lange termijn. Er is zelfs 
weerstand omdat het zou afleiden van de aanpak van het wereldwijde probleem van CO2-uitstoot. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op: 24-7-2015, Groente & Fruit, Nr. 15, Pag. 42-43. 

 

 
 
 

http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/2014%20Groei%20in%20afvang%20groene%20CO2%20uit%20vergisting%20of%20stook%20van%20biomassa%20-%20Groenten%20&%20Fruit.pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Strenge%20emissienormen%20helpen%20houtstook%20om%20zeep%20-%20Vakblad%20voor%20de%20Bloemisterij%20(2015).pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Lage%20gasprijs%20heeft%20impact%20op%20houtstookprojecten%20-%20Vakblad%20voor%20de%20Bloemisterij%208%20(2015).pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Opties%20voor%20overstap%20naar%20bio-energie%20-%20Kas%20Techniek%20-%20januari%202015.pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/CO2%20dosering%20uit%20buitenlucht%20-%20Vakblad%20voor%20de%20Bloemisterij%2035%20(2015).pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Nederland%20doet%20mee%20in%20cruciale%20CO2%20techniek%20-%20Groenten%20&%20fruit%20nr%2015%202015%20v2.pdf
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Duurzame warmte en CO2 uit buitenlucht sluit goed op elkaar aan 
Voor de glastuinbouw is CO2-dosering essentieel. Momenteel is CO2-inkoop of CO2 uit rookgas van 
een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning 
uit biomassa voor CO2-bemesting plaats. Desondanks ontstaat een verwacht tekort aan CO2, juist ook 
bij duurzame energietechnieken zoals geothermie, WKO en zonnewarmte. Kan CO2 winning uit bui-
tenlucht een goed alternatief worden? 
Zie hier het artikel, gepubliceerd in Vakblad voor de Bloemisterij Nr. 25  
En zie hier het artikel en onderzoek, gepubliceerd op www.kasalsenergiebron.nl  

 

Grondige rookgasreiniging cruciaal bij houtstook 
Grondige rookgasreiniging cruciaal bij houtstook, Rookgascondensor raakte snel vervuild. 
Zie hier het artikel; Vakblad voor de Bloemisterij, Nr. 23, 70ejaargang, 5 juni 2015, Pag. 30-31 
 
Rookgascondensor achter houtketel bespaart fors op energiekosten 
Door de toepassing van een economiser of rookgascondensor kan 20% tot 30% extra bespaard wor-
den op energiegebruik. Dit artikel is bedoeld voor tuinders met houtketel of tuinders die een houtke-
tel willen aanschaffen en die gebruik willen maken van een rookgascondensor of economiser. In veel 
gevallen gaan de rookgassen met een temperatuur van 180oC de schoorsteen uit. Met een rookgas-
condensor of economiser, een bepaald type warmte-wisselaar, kan uit de rookgassen nog veel rest-
warmte teruggewonnen worden.  
Zie hier het artikel; Groenten & Fruit, Nr. 11, 29 mei 2015 
 
Het gras is niet altijd groener bij de buren 
Nederlandse tuinders mopperen vaak over de gasprijs. In vergelijking tot Duitsland hebben ze echter 
geen reden tot klagen: de energieprijzen liggen bij onze oosterburen fors hoger. De Duitse tuinbouw 
weet echter wel - noodgedwongen - grote stappen te zetten met duurzame energie. 

Zie hier het artikel; Vakblad voor de Bloemisterij 19, Pag. 34-35 

 

Houtstook blijft rendabel 

Op donderdag 4 juni vond vanuit het ‘Programma Kas als Energiebron’ de ‘Studiegroep bio-energie, 
door en voor glastuinders’ plaats. Meer dan 30 personen waren naar Pot- en Tuinplantenkwekerij A. 
Baas te Ens gekomen voor een leerzame bijeenkomst en excursie naar de 5 MWth houtketel-
installatie met rookgascondensor. Wat opvalt, is dat er nog steeds een rendabele business case mo-
gelijk is voor houtstook, en dat dit voor de langere termijn ook de verwachting is. De hoge opkomst, 
met ook een flink aantal nieuwe gezichten, en de aard van de gesprekken laat zien dat de interesse 
om te investeren in bio-energie weer aantrekt, na enkele ‘magere’ jaren. 

Zie hier het artikel en verslag; www.kasalsenergiebron.nl 

 
Bijeenkomst studiegroep Bio-energie over CO2, warmte en/of biogas van derden 
Op woensdag 11 november vindt weer een bijeenkomst plaats van de Studiegroep Bio-energie over 
onder andere het rendabel toepassen van CO2, warmte en/of biogas van derden. 
Tijdens de rondleiding over bromelia veredelings- en vermeerderingsbedrijf Corn.Bak (3,3 ha) geeft 
Peter Bak een toelichting op de toepassing van restwarmte. Wat zijn de ervaringen met de realisatie 
van het restwarmtenet, welke gevoed wordt met restwarmte van de stortgas-WKK van de 1,8 km 
verderop gelegen stortplaats Nauerna van Afvalzorg Holding? 
Daarnaast wordt ingezoomd op de laatste stand van zaken rondom SDE+ 2015/2016, IMM/ IRE en 
MEI-subsidies. Tom Kruse van Triogen vertelt over de reeds gerealiseerde rendabele projecten van 

http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/CO2-afvang%20uit%20buitenlucht%20blijft%20nog%20toekomstmuziek%20voor%20tuinbouw%20-%20Vakblad%20voor%20de%20Bloemisterij%2025%20(2015).pdf
https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/duurzame-warmte-en-co2-uit-buitenlucht-sluit-goed-op-elkaar-aan/
http://www.kasalsenergiebron.nl/
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Glastuinbouw/rookgascondensor%20snel%20vervuild.pdf
http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Glastuinbouw/rookgascondensor%20achter%20houtketel%20bespaart.pdf
http://www.gfactueel.nl/
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Actueel/Het%20gras%20is%20niet%20altijd%20groener%20bij%20de%20buren%20-%20Vakblad%20voor%20de%20Bloemisterij%2019%20(2015).pdf
http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/
https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/houtstook-blijft-rendabel-1/
http://www.kasalsenergiebron.nl/
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biogas- en hout-WKK’s op basis van ORC-technologie, waaronder bij Kloosterman biogas. Tammo 
Slagter van DEO Projects en Haverkamp Consultancy vertelt over de kleinschalige hout-WKK op basis 
van vergassing en ORC (850 kWth/ 80 kWe) en bijbehorende business cases. Immanuel Jurg van Cato 
Engineering gaat in op de realisatie van een installatie voor CO2-winning uit rookgas van een 5 
MWth/0,8 MWe hout-WKK bij (11ha) paprikateler Jaap Vink. 

Zie hier het artikel; www.kasalsenergiebron.nl 

 

Bijeenkomst Geothermie: meer opbrengst dankzij WKK en warmtepomp 

Vanuit de projectgroep biomassa & WKK is op 15 oktober 2015 een bijeenkomst en excursie georga-
niseerd. Ook glastuinders vanuit de Studiegroep bio-energie en daarbuiten zijn uitgenodigd tegen 
speciaal gereduceerd tarief en hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Met een honderdtal deelne-
mers, waaronder vele glastuinders, was er grote belangstelling voor het seminar over diepe aard-
warmte op 15 oktober in Middenmeer. Doel van de organisatoren (projectgroep biomassa & WKK en 
stichting Warmtenetwerk) was om te laten zien hoe je met warmtepompen, WKK en warmtenetten 
de benutting van een diepe warmtebron kunt verbeteren. De dag stond in het teken van de Neder-
landse glastuinbouw die sinds kort binnen de EU een glansrol vervult met de snelle ontwikkeling van 
geothermie maar ook met innovatie. Wereldwijd uniek is het gebruik van methaangas uit bronwater 
als brandstof voor gasmotoren die gelijktijdig elektriciteit en warmte opwekken (WKK). En buiten 
Nederland, in Denemarken, zijn verschillende geothermieprojecten gerealiseerd waarbij het water 
uit de geothermiebron, middels biomassagestookte ketels in combinatie met absorptiewarmtepom-
pen, nog verder wordt uitgekoeld. Ook voor Nederlandse geothermieprojecten binnen de glastuin-
bouw zou dit nog hoger renderende business cases opleveren. 

Zie hier het verslag en de presentaties: www.biowkk.eu  

 

Veel nieuwe belangstelling voor houtstook 

Binnen de glastuinbouw is er opnieuw een sterke belangstelling voor houtstook, ziet adviesbureau 
Energy Matters. Dit betreft houtketels maar ook houtgestookte WKK’s, waarvan de terugverdientijd 
vier respectievelijk drie jaar is. 

Zie hier het artikel, gepubliceerd op: 6-11-2015, internetpagina Bloemisterij 

 
Opnieuw sterke belangstelling voor houtstook 
De afgelopen twee jaar ziet Energy Matters binnen de glastuinbouw opnieuw sterke belangstelling in 
houtstook. Dit betreft houtketels maar ook houtgestookte WKK’s, waarbij de simpele terugverdien-
tijd 4 respectievelijke 3 jaar is. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op 5-11-2015, internetpagina Kas als Energiebron 
 
Duurzame energie opwekken met riet als ‘brandstof’ 
Bewoners zetten vraagtekens bij dit unieke project in de regio. Achter de kassen is de locatie waar de 
installatie en de veldschuur worden geplaatst. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op 4-11-2015, Pag. 8, Nieuwe Meerbode 
 
 
 
 
 

https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/bijeenkomst-studiegroep-bio-energie-over-co2-warmte-enof-biogas-van-derden/
http://www.kasalsenergiebron.nl/
http://www.biowkk.eu/presentaties-en-verslag-middenmeer-excursie-3/
http://www.biowkk.eu/
http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/nieuws/3663-nieuwe-belangstelling-voor-houtstook
http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/nieuws/3663-nieuwe-belangstelling-voor-houtstook
https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/opnieuw-sterke-belangstelling-voor-houtstook/
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Actueel/Duurzame%20energie%20opwekken%20met%20riet%20als%20brandstof%20v2.pdf
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Nieuwe toepassingen van warmtepomp. Warmtepompen worden in de tuinbouw vooral ingezet in 
combinatie met warmte-koude opslag. Maar ook op andere vlakken liggen mogelijkheden. Zo kan 
een warmtepomp bijdragen aan een efficiëntere benutting van een aardwarmtebron. Daarnaast kan 
aandrijving met warmte uit biomassa mogelijk de verbruikskosten van de warmtepomp beperken. 
Zie hier het artikel, gepubliceerd op 24-12-2015, Week 52/53, 70e jaargang, Pag. 40-41, Vakblad voor 
de Bloemisterij 

 

CO2 uit houtstook lijkt rendabel 

Het afvangen en in de kas doseren van CO2 uit houtstookinstallaties lijkt technisch en economisch 
haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van CATO Engineering bij een CO2-afvanginstallatie bij een hout-
WKK bij Vink Sion in Bitgum. 

Zie hier het artikel, gepubliceerd op 7-12-2015, Nieuwe Oogst.nu 

 

Houtstook veert op 

Gunstig subsidieklimaat maakt biomassa rendabel. De houtstook is begonnen aan zijn ’renaissance’. 
Dat werd duidelijk op een studiedag over biomassa, georganiseerd door adviesbureau Energy Mat-
ters. Het gunstige subsidieklimaat maakt houtstook weer aantrekkelijk; voor warmte, maar vooral 
ook voor de productie van elektriciteit. In de glastuinbouw staan heel wat projecten op stapel. 

Zie hier het artikel, gepubliceerd in 2015, Nr. 49, Pag. 26-27, Vakblad voor de Bloemisterij 

 

Uit rookgassen van houtstook valt schone CO2 te halen 

CO2 compact op te slaan in ballon. Roogkassen uit biomassaverbranding bevatten meer voor het 
gewas schadelijke bijgassen dan relatief schoon aardgas. Resultaten bij houtstook met een alterna-
tieve reinigingsmethode geven echter aan dat ook die CO2 veilig in de kas te benutten is.  

Zie hier het artikel, gepubliceerd op 27-11-2015, Pag. 26-27, Nr. 24, Groente & Fruit 

 
SDE+ houtstook benutten 

Zie hier het artikel, gepubliceerd op 27-11-2015, Pag. 15, Nr. 24, Groente & Fruit 

 

Houtstook meer in zwang 

De belangstelling van de glastuinbouw neemt de laatste twee jaar weer toe. Dat meldt adviesbureau 
Energy Matters. De hernieuwde interesse betreft houtketels en houtgestookte WKK's, waarvan de 
terugverdientijden respectievelijk vier en drie jaar zijn. In de glastuinbouw zijn twaalf grootschalige 
houtstookprojecten aan de gang, waarvan er vijf al een SDE+ 2015 beschikking hebben, aldus Energy 
Matters. Met deze projecten kan in totaal 150 - 250 hectare kassen van warmte worden voorzien. De 
gestegen belangstelling voor houtstook is vooral te danken aan de goede rentabiliteit van houtketels 
door de SDE+-subsidie en een lagere houtprijs. 

Zie hier het artikel, gepubliceerd op 14-11-2015, Pag. 31, Gewas & Glas, Nr. 46, Jaargang 11, Nieuwe 
Oogst 

 

Hernieuwde interesse voor houtstook 

Diverse marktontwikkelingen maken houtstook weer een rendabeler optie voor de energievoorzie-
ning. 

Zie hier het artikel, gepubliceerd op 13-11-2015, Nr. 23, Groente & Fruit 

http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Actueel/Nieuwe%20toepassingen%20warmtepomp%20in%20de%20tuinbouw.pdf
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=238175#.VqosovnhC72
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Actueel/2015%20Houtstook%20veert%20op.pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Rapporten/Uit%20rookgassen%20van%20houtstook%20valt%20schone%20CO2%20te%20halen.pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Rapporten/houtstook%20benutten%20v2.pdf
http://www.energymatters.nl/Actueel/Publicaties/tabid/80/articleType/ArticleView/articleId/332/Houtstook-meer-in-zwang.aspx
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Hernieuwde%20interesse%20houtstook%20-%20Energy%20Matters%20-%20Groente%20&%20Fruit%20nr%2023%20-%2013%20november%202015.pdf
http://www.energymatters.nl/Portals/0/Publicaties/Hernieuwde%20interesse%20houtstook%20-%20Energy%20Matters%20-%20Groente%20&%20Fruit%20nr%2023%20-%2013%20november%202015.pdf

