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Samenvatting 
 

Een viertal projecten uit de subsidieregeling Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI) van 2007 

zijn aan een nader onderzoek onderworpen ten aanzien van de te bereiken energiebesparing en de 

daarbij beoogde (of gerealiseerde) installatieconcepten. Deze projecten voldeden weliswaar aan de 

intreecriteria voor de MEI-regeling maar scoorden slecht op het vlak van nationale primaire 

energiebesparing. 

Uit de afgelegde bezoeken en gesprekken met telers en adviseurs bleek veelal dat de uitgangs-

punten voor de bedrijfsvoering en opgestelde vermogens waren gewijzigd in de loop van de 

projectontwikkeling. Met de gewijzigde uitgangspunten zijn nieuwe berekeningen van de beoogde 

energiebesparing gemaakt.  

De primaire energie besparing op basis van de nieuwe uitgangspunten is bij twee van de vier 

projecten substantieel hoger dan die uit de eerdere bepaling.  

Dit heeft vooral te maken met het opgeven van een verkeerde referentie bij de subsidieaanvraag 

en het (in positieve zin) aanpassen van de bedrijfsvoering.  

Bij teelten waarbij koeling niet noodzakelijk is en bovendien veel belichting nodig is, is warmte-

krachtkoppeling voorlopig nog een goede optie. Toepassing van WKO met warmtepompen levert 

daar geen extra besparing op, dit heeft pas zin als er ook warmte aan derden geleverd kan 

worden. 

 

Er is een vergelijking gemaakt van de potentiële besparing tussen warmtekrachtkoppeling en WKO 

met warmtepompen als energievoorziening. Het centrale opwekrendement van elektriciteit blijft 

stijgen door het gebruik van betere centrales en een toenemend aandeel van duurzaam opgewekte 

elektriciteit; waar nu nog de toepassing van warmtekracht in het voordeel is, zal in de toekomst 

een hogere energiebesparing door de toepassing van WKO met warmtepompen kunnen worden 

bereikt.  

 

Daarnaast is een omschrijving gemaakt van essentiële aspecten die bij het ontwerp van een 

warmtepomp-WKO installatie voor semi-gesloten kassen meegenomen dienen te worden: 

In het proces: 

 Transparante bepaling van de technisch-economische haalbaarheid; 

 Duidelijke formulering van een programma van eisen; 

 Opstellen van een uitgebreid bestek; 

 Controle bij de uitvoering. 

Bij het systeemontwerp: 

Na uitvoering van de eerste stap van de trias energetica - vermindering van de behoefte 

in samenhang met de vier aspecten van ‘Het Nieuwe Telen’ - zijn de volgende aspecten 

van belang voor een goed installatieontwerp: 

 Keuze voor hoge kwaliteit warmtepompen; 

 Beperken van temperatuurniveaus; 

 Vermijden van mengverliezen; 

 Beperken van het aandeel fossiele bijstook; 

 Toepassing van toerengeregelde pompen; 

 Toepassing van hoge-druk bevochtiging (bij koelbehoefte). 
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1 Inleiding 
Dit onderzoek is uitgevoerd in een gezamenlijke opdracht van het ministerie van LNV en 

het Productschap Tuinbouw in het kader van het programma ‘Kas als Energiebron’. 

 

1.1 Proces 
Uit een eerder uitgevoerde analyse van subsidieaanvragen in het kader van de subsidie-

regeling Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI) voor semi-gesloten kassen bleek dat 

niet alle projecten daadwerkelijk energie zouden gaan besparen. Weliswaar voldeden ze 

alle aan het intreecriterium (dat gericht was op locale vermindering van de CO2-

emissie), op nationaal niveau was in enkele gevallen het primaire energie gebruik juist 

hoger. Ook bleek dat het steeds ging om de gecombineerde inzet van warmtekracht 

koppeling (WKK) en warmtepompen met warmte-koude opslag in de bodem (WP-WKO).  

Vier van deze projecten zijn aan een nader onderzoek (second opinion) onderworpen. In 

deze rapportage zijn de bedrijfsnamen zijn anoniem gemaakt, de werkelijke namen zijn 

bekend bij de projectleiders van Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV. 

Bij de uitvoering van de second opinions is vooral gericht op het bespreken van de 

bedrijfsvoering met de adviseurs en telers. Daarnaast is gekeken naar mogelijke 

veranderingen in de geplande of gerealiseerde installaties ten opzichte van hetgeen 

beoogd werd ten tijde van de subsidieaanvraag. Meestal kwamen voor zowel de 

bedrijfsvoering als de opgestelde vermogens andere uitgangspunten aan het licht. 

Daarmee is opnieuw een berekening gemaakt van de te verwachten energiebesparing. 

Wegens het niet beschikbaar zijn van (de juiste) installatietekeningen was een verdere 

en meer gedetailleerde beoordeling van de installaties niet mogelijk. Het trekken van 

conclusies hieruit in de zin van ‘lessons learned’ is daarom in overleg met de opdracht-

gevers uitgewerkt in de vorm van richtlijnen voor een ‘optimaal installatie ontwerp’. 

 

 

1.2 Energievoorziening semi-gesloten kassen 
Bij de ontwikkeling van de kas als energiebron spelen twee hoofditems: 

 Energiebesparing: hoe kan de teler op energie-efficiënte wijze het beste klimaat 

creëren (met de gecombineerde inzet van WKO-WP en WKK) voor de betreffende 

teelt; 

 Hoe kunnen we als bv-Nederland het areaal aan kassen zo gunstig mogelijk als 

zonnecollector gebruiken. Het antwoord lijkt eenvoudig: volledig sluiten en met 

gigantische koelinstallaties uitrusten. De meeste telers zitten hier niet op te wachten, 

en zijn vooral geïnteresseerd in de laagste kostprijs per eenheid product. Er lijkt een 

compromis bereikbaar: semi-gesloten kassen met kleinere koelinstallaties; deze 

leveren echter minder zonnewarmte (aan de bodem) dan de eigen warmtebehoefte.  

Beide aspecten hangen uiteraard met elkaar samen en vormen de achtergrond 

waartegen de projecten aan een nader onderzoek zijn onderworpen.  

 

Het onderzoek beperkt zich tot de opwekking van de gewenste hoeveelheden warmte, 

koude en elektriciteit (voor belichting) en gaat niet in op het optimale kasklimaat in 

relatie tot de productie; dat wil zeggen dat de benodigde hoeveelheden warmte, koude 

en elektriciteit volgen uit het gewenste klimaat en als gegeven uitgangspunt gelden bij 

de beoordeling van de opwekmogelijkheden. 
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2 Beoordeelde projecten 
 

2.1 Bedrijf A 
Algemeen 

Bij Bedrijf A wordt Phalaenopsis geteeld in een deels nieuwe kas van 4,7 ha totaal. 

Hierin zijn drie gekoelde afdelingen voor inductie en afkweek, samen ca.2,8 ha. Het 

systeem van kas en installatie is opgezet volgens het Gesloten Kas principe van 

Innogrow. 

In de praktijk is dit een semi-gesloten kas: de luchtramen gaan ‘s zomers open en het 

koelvermogen voor de betreffende afdelingen is beperkt tot resp. 180 en 160 W/m2. 

 

Installatie 

De installatie bestaat uit een warmtekracht-installatie (WKK), een warmtepomp (WP) en 

een ketel. De ketel levert ca. 15% van de jaarlijkse warmtevraag. WP en WKK elk 

ongeveer de helft van de resterende 85%. 

De warmte en koude wordt in de kas overgedragen via luchtbehandelingskasten en 

verdeeld door middel van luchtslangen. 

 

Nadere beschouwing energiebesparing  

Wanneer bij Bedrijf A de oorspronkelijke WKK in de referentie wordt betrokken resulteert 

een besparing van 21% op primaire energie (ten opzichte van -12% in de 

oorspronkelijke berekening). 

Energie besparing en 
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Figuur 2.1: Primaire energiebesparing bij Bedrijf A, voor en na correctie 
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Resultaat energiebesparing na correctie: 21% primaire energie (en 19% besparing op 

locatie). 

 
Dit is gebaseerd op de volgende gewijzigde uitgangspunten: 

 Warmte-vraag: 475 kWh/m2 (55 m3 gas per m2); 

 Koude-vraag:130 (ref) => 170 kWh/m2 (nieuw) (gemiddeld over alle m2); 

 Elektriciteit voor belichting: 105 kWh/m2 (ref) => 140 kWh/m2 per jaar (nieuw) 

(gemiddeld over alle m2); 

 WKK-vermogen: 762 kW-elektrisch (ref) => 2.300 kW-elektrisch (nieuw); 

 Warmte-bijdrage WKK in referentie: 30%; 

 Warmte-bijdrage WKK+WP nieuw: 45 + 40% = 85%; 

 Warmte-vernietiging WKK: 0% (ref) => 5% (nieuw). 

 

De oorspronkelijke berekening ging uit van 2.600 kW-elektrisch vermogen WKK in de 

referentie en de nieuwe situatie waarbij de WKK in de referentie 83% van de warmte 

leverde; dit resulteerde in -12% nationale besparing en 48% besparing op locatie. 
 
 

2.2 Bedrijf B 
Algemeen 

Bij Bedrijf B worden orchideeën geteeld, vergelijkbaar met Phalaenopsis Het kasareaal 

bestaat uit 1,4 ha open en 0,7 ha semi-gesloten kas. Er zijn in totaal vijf afdelingen 

waarvan drie gekoeld. 

De klimaatbeheersing vindt plaats door middel van het JOK-systeem van Wilk van der 

Sande. 

 

Installatie 

Bij Bedrijf B is een warmtepomp geïnstalleerd echter zonder WKO in de bodem. 

Wel zijn grote bovengrondse warmte en koudebuffers aanwezig. De strategie bij Bedrijf 

B is dat de warmte en koude behoefte zo vaak (vrijwel) samenvalt dat een seizoens-

opslag (WKO) niet nodig zou zijn. Dit wordt momenteel onderzocht middels monitoring 

van de energiestromen. 

Interessant aan dit bedrijf is dat het zou kunnen bijdragen in een voortschrijdend inzicht 

dat WKO wellicht niet altijd strikt noodzakelijk is om de energiebesparingsdoelstelling te 

halen. Anderzijds is bij dit project geen sprake van een “kas als energiebron”: een 

warmteoverschot uit de zomerperiode kan niet worden opgeslagen voor de winter.  

Een theoretische benadering hiervan is weergegeven in de volgende paragraaf. 

 

Nadere beschouwing energiebesparing  

Doordat de warmtepomp tegelijk warmte en koude levert is minder hulpenergie nodig 

voor het in en uit de grond pompen van de warmte. Anderzijds is aangenomen dat de 

warmtepomp ondanks de grote dagbuffers een kleinere bijdrage aan de warmte (en 

koel) behoefte kan leveren. Netto levert dit een zeer geringe positieve bijdrage aan de 

primaire energiebesparing. 
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Daarnaast bleek uit de energiebalans dat de bijdrage van de WKK aan de warmte-

levering in de oorspronkelijke referentieberekening te hoog was ingeschat; ook dit heeft 

een kleine positieve invloed op de herziene berekening van de energiebesparing. 
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extra aandeel warmte door WP en WKK

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%

Extra dekking warmtebehoefte door WP en WKK

14

14 corr.N
at

io
n

al
e 

P
ri

m
ai

re
 

E
n

er
g

ie
 B

es
p

ar
in

g
 

 
 

Figuur 2.2: Primaire energiebesparing bij Bedrijf B, voor en na correctie 

 

Het lage niveau van de energiebesparing in de oorspronkelijke en de herziene 

berekening heeft vooral te maken met de hoge bijdrage in de warmtelevering van de 

WK-installatie in de referentiesituatie: er valt niet meer veel te verdienen. 

Het weglaten van de WKO in dit project gaat echter wel gepaard met een (zeer) kleine 

energiebesparing bij lagere investeringskosten.  

Op zich gaat de directe uitwisseling van warmte en koude via de warmtepomp gepaard 

met een lager verbruik van primaire energie en is deze optie wellicht toch het stimuleren 

waard. 

 

 

2.3 Bedrijf C 
Algemeen 

Bij Bedrijf C is omgeschakeld van Paprika op Alstroemeria. Het kasareaal omvat 4,9 ha 

waarvan 2,4 ha semi-gesloten. 

 

Installatie 

De installatie bestaat uit een WK-installatie, een WP en een WKO. 

De WK-installatie levert warmte aan een HT-buisnet en de WP levert LT-warmte aan een 

dubbel uitgevoerd grondnet. Door de WKO of de WP wordt koeling aan het andere deel 
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van het grondnet geleverd. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik voor belichting bedraagt 

ca. 175 kWh per m2. 

De WKK levert een deel van de warmte aan de buren. 

  

Nadere beschouwing energiebesparing 

De oorspronkelijke benadering was gebaseerd op een te hoge warmtevraag en een veel 

te grote inzet van de WK-installatie bij de referentie. Tevens was de warmtelevering aan 

het naastgelegen bedrijf niet meegerekend.  

Op basis van de later verzamelde gegevens volgt de huidige benadering; daarbij is 

uitgegaan van een warmtevraag van 330 kWh/m2 per jaar (39 m3 gas/m2) en een koel-

vraag van 100 kWh/m2. De WK-installatie draait in de nieuwe situatie ruim 6.000 uur/jr 

(waarvan 2.000 voor warmtelevering aan de buren); er is uitgegaan van ruim 2.000 

MWh externe warmtelevering (ca. 250.000 m3 aeq). De WP is ca. 4.000 uur/jr in bedrijf 

voor warmtelevering. 
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Figuur 2.3: Primaire energiebesparing bij Bedrijf C, voor en na correctie 

 

Hierbij resulteert een primaire energiebesparing van ca. 14%.  

Dit is opmerkelijk hoog aangezien de warmtevraag in de referentie volledig door de WK-

installatie wordt gedekt. Het positieve resultaat ontstaat dan ook door de warmte-

levering aan een extern bedrijf. 
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2.4 Bedrijf D 
Algemeen 

Door Bedrijf D wordt op een nieuwe locatie 4,1 ha volledig als semi-gesloten kas 

gebouwd. Voor de rozenteelt is zowel veel warmte als veel belichting nodig. 

 

Installatie 

De installatie voor de nieuwe kas bestaat uit een WK-installatie en WP-WKO-systeem 

van Lek-Habo. De warmte-uitwisseling in de kas vindt plaats met het Fiwihex-systeem. 

 

Nadere beschouwing energiebesparing 

In de rozenteelt wordt vaak (standaard) warmtekrachtkoppeling toegepast. Dit is 

uiteraard zinvol vanwege de gecombineerde behoefte aan warmte en elektriciteit voor 

de belichting. In dit soort teelten (veel verwarming en belichting in combinatie met 

beperkte koeling) kunnen warmtepompen en WKO slechts een (zeer) beperkte rol spelen 

als het gaat om energiebesparing. De eigen warmtebehoefte wordt bij voorkeur met de 

WK-installatie gedekt. Door het sluiten van de kas wordt een beperkte hoeveelheid 

warmte in de bodem opgeslagen. Dit is weliswaar efficiënte koeling, de koelbehoefte 

ontstaat echter geforceerd door het sluiten van de kas. Deze warmte wordt slechts voor 

een (beperkt) deel nuttig gebruikt (via WP in de winter), het overschot wordt via koel-

torens alsnog uitgesteld vernietigd (dit wordt ‘koude laden’ voor de efficiënte zomer-

koeling genoemd). Deze toepassing van WKO wordt minder zinvol geacht. 

Dit kan veranderen wanneer andere bedrijven of woonwijken in de directe omgeving dit 

overschot warmte in de winter wel nuttig kunnen gebruiken (meestal na opwaardering 

via een warmtepomp). 
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Figuur 2.4: Primaire energiebesparing bij Bedrijf D, voor en na correctie 
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Bij Bedrijf D resulteert de analyse van de installatie en de beoogde bedrijfsvoering in 

een iets grotere toename van de primaire energiebehoefte ten opzichte van de 

oorspronkelijke inschatting (van -21% naar -23% ‘besparing’).  

De koeling bij Bedrijf D blijkt een positieve invloed op de productie te hebben; de 

productie kan in de zomer beter (flexibeler) worden gepland, met een beter voorspel-

bare kwaliteit. Het kasklimaat is dus beter te sturen en levert daarmee andere voordelen 

voor de teler op. 

 

De situatie met betrekking tot het energetisch voordeel verandert enorm in positieve zin 

wanneer Bedrijf D daadwerkelijk warmte aan de buren gaat leveren. In dat geval 

ontstaat de situatie dat de kas van de buren het overschot aan warmte kan benutten 

waardoor het totale resultaat wèl tot een primaire energiebesparing leidt van ca. 25% 

(zie onderstaande figuur). De realisatie van de doorlevering wordt momenteel 

voorbereid. 
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Figuur 2.5: Primaire energiebesparing bij Bedrijf D, met warmtelevering aan ‘de buren’ 

 

 

Uitgangspunt bij het resultaat in figuur 2.5 is dat de buren een gelijke warmtevraag per 

m2 hebben (ca. 260 kWh/m2 of 30-35 m3 gas/m2); in dat geval is er voldoende rest-

warmte voor bijna 2 ha extra. 
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3 Voortbrengingsproces 
 

3.1 Praktijk 
Onderstaand beeld is ten dele gebaseerd op de verzamelde ervaring bij de onderzochte 

projecten uit de second opinions; niet alle ‘gebreken’ komen tegelijk bij eenzelfde 

project voor en enkele aspecten zijn, omwille van de duidelijkheid, overdreven 

weergegeven. 

 

Er is een idee bij de teler, aan enkele leveranciers wordt een offerte gevraagd. Elke 

leverancier komt daarop met een voorstel naar eigen inzicht. Degene met de meest 

aansprekende uitwerking en/of de laagste prijs mag het systeem aanleggen.  

Voor, tijdens en/of na de realisatie worden de plannen gewijzigd (soms op basis van 

voortschrijdend inzicht, soms vanwege de praktische omstandigheden, en vaak vanwege 

tegenvallende prestaties).  

In veel gevallen ontbreken ontwerp en/of revisietekeningen van de installatie. 

Meestal wordt door de leveranciers ook wel een voordeel in de exploitatie voorgerekend. 

Deze ‘haalbaarheidsberekeningen’ zijn soms onnavolgbaar, vaak niet objectief en 

gebaseerd op twijfelachtige of zelfs onbekende uitgangspunten. 

De teler op zijn beurt, kiest vaak voor de laagste prijs en niet voor kwaliteit.  

De kosten van een onafhankelijke adviseur worden als overbodige ballast ervaren door 

de teler. Door het ontbreken van een objectieve adviseur (die geen voor- of nadeel heeft 

bij wat er uiteindelijk gerealiseerd gaat worden) heeft de leverancier vrij spel en kan bij 

de uitvoering naar eigen inzicht bezuinigen op de kwaliteit van de installatie. 

Het ontbreken van een adviseur betekent meestal ook dat de teler geen (eenduidig) 

programma van eisen (PvE) heeft (laten) opstellen. 

Meestal is er wel een globaal idee van het principe van de installatie, maar ontbreekt 

een bestek waarmee gelijkwaardige aanbiedingen aan verschillende leveranciers kunnen 

worden gevraagd. 

 

 

3.2 Meer zekerheid en een beter functionerende installatie 
Het voortbrengingsproces is meer dan alleen het installatie ontwerp, hieronder vallen 

alle activiteiten die nodig zijn om van idee tot het uiteindelijke gebruik van het 

(opwek)systeem te komen.  

In de ontwikkeling van een project zijn de volgende fasen te onderkennen: 

 

Initiatief 

In de initiatieffase ontstaat het idee op basis van een gewenst doel. Er worden (globaal) 

eisen geformuleerd waaraan voldaan moet worden ter realisatie van het doel. 

Vervolgens wordt nader onderzocht of het plan technisch en economisch haalbaar is. 

Verschillende varianten, waarmee het doel kan worden bereikt, worden met elkaar 

vergeleken zodat een verantwoorde keuze kan worden gemaakt. 

 

Ontwerp 

Aan het begin van d ontwerpfase worden de globale eisen uitgewerkt in een programma 

van eisen (PvE). Hierin staat duidelijk omschreven waar de te realiseren installatie aan 
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moet voldoen onder welke omstandigheden; bijvoorbeeld wat het binnenklimaat - 

temperatuur, vochtigheid, CO2-concentratie (en de maximale spreiding over bijvoorbeeld 

de hoogte) - moet zijn bij een bepaalde buitentemperatuur, zoninstraling en wind-

snelheid. Ook wordt vastgelegd hoe het systeem op wijzigende omstandigheden moet 

reageren (regelstrategie). 

Op basis van het PvE wordt de installatie gedimensioneerd in samenhang met de 

gewenste/benodigde temperaturen in het systeem. Deze dimensionering wordt vast-

gelegd in een bestek. Het bestek bestaat naast een functionele en technische 

omschrijving van het systeem ook uit principeschema’s, installatietekeningen en een 

omschrijving van de verschillende bedrijfstoestanden (koeling, verwarming, etc.) en de 

regelingen. In het bestek worden ook de kwaliteitseisen aan de installatie als geheel en 

aan de onderdelen waaruit de installatie is opgebouwd vastgelegd; bijvoorbeeld de 

minimale waarde van de COP van de warmtepomp bij een bepaalde buistemperatuur en 

brontemperatuur, etc. (zie hoofdstuk 4). 

Met het bestek kan bij verschillende installatiebedrijven een prijsopgave worden 

gevraagd. Het grote voordeel van het gebruik van een bestek is dat daarmee een betere 

en objectievere vergelijking tussen de verschillende aanbiedende bedrijven kan worden 

gemaakt.  

 

Realisatie 

In de realisatiefase wordt de installatie aangelegd conform de omschrijvingen van het 

bestek. Tijdens de installatie wordt gecontroleerd of de goede onderdelen worden 

gebruikt en gemonteerd conform de eisen van het bestek. De oplevering bestaat niet 

alleen uit een visuele inspectie maar ook uit functionele testen en metingen van de 

prestaties. Zaken die niet kloppen met de eerdere afspraken (bestek) worden door de 

installateur hersteld. 

Tot slot worden revisietekeningen gemaakt van de uiteindelijk gerealiseerde installatie 

en wordt de installatie overgedragen, waarna de (eventueel) afgesproken garantie-

termijnen ingaan. 

 

Beheer 

In de beheersfase is vooral het preventief en correctief onderhoud van belang, daarnaast 

kan het monitoren van de prestaties (van het totale systeem en/of bepaalde hoofd-

onderdelen) aan de orde zijn. Over deze aspecten kunnen in het bestek ook eisen 

worden opgenomen. 
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4 Optimaal Installatie Ontwerp 
 

Een uniforme optimale installatie bestaat niet. Elke teelt heeft zijn eigen optimale 

opweksysteem voor verwarming, koeling en/of belichting, afhankelijk van de behoefte 

waarin voorzien moet worden. 

 

In de transitie naar een duurzame energievoorziening wordt vaak de ‘trias energetica’ 

als uitgangspunt genomen. Deze bestaat uit drie stappen: 

 Beperk de behoefte;  

 Verzorg de lage behoefte zoveel mogelijk door de toepassing van duurzame 

bronnen; 

 Als er nog fossiele energie nodig is, gebruik dan een technologie met een 

maximaal omzettingsrendement. 

 

Dit laatste aspect wordt buiten beschouwing gelaten omdat de toekomstige energie-

voorziening geen fossiele brandstoffen meer zal gebruiken; een hoog omzettings-

rendement blijft echter wel belangrijk bij het minimaliseren van transport en het gebruik 

aan materialen en grondstoffen. 

Deze rapportage richt zich op het tweede punt van de trias energetica en daarbij met 

name het gebruik van omgevingswarmte door middel van warmtepompen en seizoens-

opslag in de bodem. 

 

 
4.1 Beperk de behoefte 

Algemeen geldt dat het van belang is als eerste stap de behoefte aan warmte, koeling 

en elektriciteit zo veel mogelijk te beperken/verlagen. 

Voor verwarming geldt dat de temperatuureisen aan het gewas kritisch bekeken 

moeten worden; hoe lager de vereiste temperatuur (in de winter) hoe beter. Uitgaande 

van de temperatuureisen dient de warmtevraag beperkt te worden door zoveel mogelijk 

gebruik te maken van isolatieschermen (in samenhang met de toelaatbare relatieve 

vochtigheid). 

Voor koeling geldt eveneens dat de vereiste temperaturen kritisch bekeken dienen te 

worden. De behoefte aan koeling dient vervolgens beperkt te worden door de 

(zomer)warmte (buitenlucht en zon) zoveel mogelijk buiten te houden. Schermen, 

krijten, dekberegening, ramen sluiten bij hoge buiten temperatuur en eventueel koelen 

onder gesloten scherm bij hoge buitentemperaturen in de nacht. En belangrijke actieve 

maatregel ter beperking van de koelbehoefte is het toepassen van hogedruk (HD)-

bevochtiging. 

Belichting: kijk kritisch naar wat echt nodig is, gebruik de zon en denk niet te snel dat 

een WK-installatie de benodigde elektriciteit toch wel ‘gratis’ maakt. Als de WK-warmte 

niet nodig is in de kas (dit is al snel het geval bij warmtetoevoer met de luchtramen 

open) of niet in een dagbuffer kan worden opgeslagen, kost elektriciteit van het 

openbare net minder primaire energie. 

 

Zie voor beperking van de behoefte ook de vier aspecten van ‘Het Nieuwe Telen’ (zie 

internet: www.energiek2020.nu). 
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Hierna beperken we ons verder tot warmtepompen en WKO-systemen (de 

aanbevelingen gelden deels ook voor WKK). 

 
 

4.2 Zorg voor een hoog opwekrendement 
Verwarming 

Ontwerp het afgiftesysteem voor een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur; bij 

voorkeur voor 35 – 40 °C, in ieder geval niet hoger dan 55 °C. Dit betekent een groter 

verwarmend oppervlak (VO) en grotere verwarmingsbatterijen in LBK’s ten opzichte van 

traditioneel. 

Bij buisverwarming kan dit leiden tot toepassing van gevinde buizen of buizen met een 

grotere diameter. Bij toepassing van grotere diameters kan de waterinhoud van het 

systeem zo groot worden dat de reactiesnelheid van het systeem mogelijk te ver 

afneemt; anderzijds levert dit ook weer buffercapaciteit voor de warmtepomp op, 

waardoor eventueel een schakelbuffer achterwege kan blijven. 

 

Koeling 

Ontwerp koelsystemen voor een zo hoog mogelijke aanvoertemperatuur, bij voorkeur op 

12 - 14 °C aanvoertemperatuur, in ieder geval minstens 10 °C. 

 

Regeling aanvoertemperatuur 

Laat de aanvoertemperatuur mee variëren met de belasting (bijv. weersafhankelijk en/of 

gecorrigeerd voor de zoninstraling): verlaging van de temperatuur in deellast bij 

verwarming, verhoging bij koeling. 

 

Kies een WP met een hoge COP 

De COP is gerelateerd aan de temperaturen van de bron en het afgiftesysteem. Let 

daarom bij de selectie goed op de condities (uitgaande temperaturen van condensor en 

verdamper) waarbij een bepaalde COP geldig is. De COP alléén is geen maat voor de 

kwaliteit van een warmtepomp (zie ook bijlage 1 “Theorie van de warmtepomp”), deze 

moet altijd in samenhang met de systeemtemperaturen worden beoordeeld.  

Vaak worden standaard koelaggregaten met een eenvoudige aanpassing als warmte-

pomp verkocht. Eén van de gebreken van deze ‘warmtepompen’ is dat de warmte-

overdragende oppervlakken (VO’s) van de condensor en verdamper niet zijn 

geoptimaliseerd voor warmtepompbedrijf. Hierdoor zijn de temperatuursprongen over de 

verdamper en condensor groot. Deze ‘warmtepompen’ zijn vaak aantrekkelijk vanwege 

de lage investering, in de exploitatie kosten ze echter veel meer elektriciteit dan een 

warmtepomp die voor warmtepompbedrijf is ontworpen. Ze zijn herkenbaar aan de 

slechte COP; in figuur 3.1 scoren ze onder het gemiddelde (rond de onderste lijn van 

slechte COP’s). 

 

In figuur 3.1 zijn grenzen van goede en slechte COP’s weergegeven geldig bij een bron 

die naar een temperatuur van 6 °C wordt teruggekoeld (zoals gebruikelijk bij WKO), met 

daarin de scores van de toegepaste warmtepompen bij een aantal MEI-projecten. 
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Figuur 4.1: Waardering COP is afhankelijk van systeemtemperaturen 

 

In deze grafiek wordt duidelijk dat een COP van 5 niet zonder meer als uitstekend aan-

gemerkt kan worden: bij een aanvoertemperatuur van 50 °C (of hoger) mag dit inderdaad 

terecht worden geconcludeerd, bij een aanvoertemperatuur lager dan 35 °C is dit echter 

een zeer matige tot slechte prestatie (beide situaties bij uitkoeling van de bron tot 6 °C).  

 

Overall prestatie 

De hierboven vermelde omschrijving heeft alleen betrekking op de prestatie van de 

warmtepomp zelf. De totale prestatie van het systeem is natuurlijk nog belangrijker. 

Deze wordt vaak uitgedrukt in de Systeem Prestatie Factor (of System Performance Factor 

SPF). Hierin wordt de energie die nuttig in de kas terecht komt vergeleken met alle 

ingaande energie (gas en elektriciteit) voor de voeding/aandrijving van WKK, warmtepomp 

en ketel, en de hulpenergie voor pompen en ventilatoren. 

De aspecten die hierna kwalitatief worden besproken, hebben een positieve invloed op de 

SPF. 

 

Systeemconcept 

Schakel de WP hydraulisch in serie met andere warmte- en koude leveranciers, waarbij de 

WP het eerste deel van het temperatuurtraject verzorgt (zie figuur 3.2). 

Let er daarbij op dat de aanvoertemperatuur niet constant hoog is maar mee varieert met 

de belasting (momentane vraag). 

Wanneer de ketel en de warmtepomp parallel zijn geschakeld, stopt de warmtelevering 

door de warmtepomp zodra de ketel wordt ingeschakeld (de warmtepomp kan maximaal 

55 tot 60 °C leveren); zonder belastingafhankelijke regeling van de aanvoertemperatuur en 
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debietregeling op de hoofddistributie zou de warmtepomp überhaupt geen bijdrage kunnen 

leveren. 

 

40 °C

60 °C

Belastingafhankelijke
aanvoertemperatuur

Debietregeling
(op basis van drukverschil over
de laatste warmte-afnemer)

Ketel
Warmte
pomp

40 °C

60 °C

Belastingafhankelijke
aanvoertemperatuur

Debietregeling
(op basis van drukverschil over
de laatste warmte-afnemer)

Ketel
Warmte
pomp

          

Ketel

Warmte
pomp

40 °C

50 °C

60 °C

Belastingafhankelijke
aanvoertemperatuur

Debietregeling
(op basis van drukverschil over
de laatste warmte-afnemer)

Ketel

Warmte
pomp

40 °C

50 °C

60 °C

Belastingafhankelijke
aanvoertemperatuur

Debietregeling
(op basis van drukverschil over
de laatste warmte-afnemer)  

 

Figuur 4.2: Parallel- en serieschakeling van warmtepomp en ketel 

 

 

Het doel van deze schakeling is dat de warmtepomp de basislast van de warmtevraag kan 

leveren en dat de ketel pas ingeschakeld wordt als het vermogen van de warmtepomp 

onvoldoende is voor de momentane warmtebehoefte (de ketel dient zo laat mogelijk bij te 

springen, zie par. 3.3). De in figuur 3.2 aangegeven temperaturen zijn bedoeld als voor-

beeld onder vollast-omstandigheden waarbij de warmtepomp en de ketel elk de helft van 

het maximale vermogen leveren. Op jaarbasis kan de warmtepomp dan ca. 90% van de 

totale warmtebehoefte leveren. 

 

Opmerking 

De warmtepomp kan ook op een hoger temperatuurniveau werken: met de gangbare 

koudemiddelen kan maximaal een aanvoertemperatuur van 55 tot 60 °C worden bereikt. 

Dit gaat echter ten koste van de prestatie: hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe hoger de 

COP en des te lager het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp.  

 

Voorkom mengverliezen 

Leg afgifte systemen, die tegelijk in bedrijf moeten (kunnen) zijn, uit op de zelfde lage (of 

bij koeling: hoge) temperatuur. 

De centrale aanvoertemperatuur wordt bepaald door de afnemer met de hoogste ontwerp-

temperatuur; voor de overige warmteafnemers moet die hoge temperatuur weggemengd 

worden. Dit aspect wordt vaak over het hoofd gezien omdat het bij toepassing van een 

traditionele ketel of WK-installatie vrijwel geen consequenties heeft voor het opwek-

rendement; bij warmtepompen speelt dit aspect een grote rol: de bijdrage in de warmte-

levering en/of de COP wordt er onnodig door verlaagd. 
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Gebruik twee-weg regelingen 

In het traditionele installatieontwerp worden vaak driewegkleppen voor de dosering van de 

warmte gebruikt. Hierbij wordt in deellast het debiet over de warmteafnemer verlaagd, 

waarbij de rest rechtstreeks terugstroomt naar de retour van het distributienet. Hierdoor 

wordt de retourtemperatuur onnodig verhoogd (bij nullast gelijk aan de aanvoertempera-

tuur). Ook hier geldt dat dit voor ketels geen probleem is; bij warmtepompen geldt dat er 

een situatie ontstaat waarbij de retourtemperatuur zo hoog wordt dat de warmtepomp 

uitgeschakeld wordt omdat de aanvoertemperatuur anders boven de maximaal toelaatbare 

waarde zou komen. 
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Figuur 4.3: Regeling van de afgiftesystemen 

 

Selectie van regelkleppen 

De keuze van regelkleppen is specialistisch werk. Het komt vaak voor dat een debiet 

geregeld wordt op het allerlaatste stukje bereik van de klep: de klep is al bijna volledig 

gesloten terwijl het debiet nog (vrijwel) maximaal is. Vervolgens ontstaat een instabiele 

regeling die feitelijk slechts twee standen kent: een hoog debiet of geen debiet. Om het 

debiet goed te kunnen regelen dient de klep geselecteerd te worden op het goede regel-

bereik in combinatie met de Kv-waarde en de authoriteit van de klep in samenhang met de 

pompen en overige kleppen. 

 

Gebruik warme en koude buffers 

Functioneel zijn er in dit kader twee soorten buffers: een schakelbuffer en een etmaalbuffer 

(de derde soort is de seizoensbuffer: het WKO-systeem zelf). 

Als het afgiftesysteem klein is ten opzichte van het vermogen moet een schakelbuffer 

worden toegepast. De leverancier van de warmtepomp stelt meestal eisen aan het aantal 
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schakelmomenten per uur. Aan de hand hiervan en het temperatuurverschil over de 

warmtepomp kan de grootte van de schakelbuffer worden bepaald. 

 

Voorbeeld 

Bij maximaal vier schakelmomenten (twee maal ‘aan’ en twee maal ‘uit’) per uur moet de 

buffer een kwartier het te schakelen vermogen kunnen opvangen (hoeft niet gelijk te zijn 

aan het vollastvermogen). Bij een temperatuurverschil van 10 graden betekent dit een 

buffercapaciteit van ruim 2 m3 voor elke 100 kW condensorvermogen. 

 

Toepassing van een etmaalbuffer kan worden overwogen wanneer er (grote) verschillen 

zijn in de warmtevraag tussen dag en nacht. 

Samenhangend hiermee kan ingespeeld worden op de dag/nachtverschillen in het 

elektriciteitstarief. De warmtepomp kan ’s nachts extra warmte produceren tegen laag 

tarief voor gebruik overdag. De extra kosten voor de buffer moeten uiteraard opwegen 

tegen de lagere investering voor een kleinere warmtepomp (incl. verrekening van het 

warmteverlies van de buffer en het tariefvoordeel). 
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Figuur 4.4: Plaatsing buffers 

 

 

 



BuildDesk Benelux  16 

Isolatie buffers 

Het warmteverlies van een buffer is uiteraard rechtstreeks afhankelijk van de dikte en 

soort van de isolatie. Daarnaast verliezen grote buffers relatief (per m3 inhoud) minder 

warmte dan kleine. Ook de vorm van de buffer speelt daarbij een (beperkte) rol: hoe 

kleiner het buitenoppervlak ten opzichte van de inhoud hoe lager de warmteverliezen; hoe 

meer de vorm van de buffer een bol benadert, hoe beter. Het goed isoleren van de 

leidingen van en naar de buffer verdient eveneens aandacht. 

Een grote (> 500 m3) goed geïsoleerde buffer (> 5 cm steenwol) koelt echter hoogstens 

één graad per etmaal af. 

 

Koppeling met WKO 

Het grondwater en het systeemwater voor verwarming/koeling zijn twee gescheiden 

circuits. De warmte wordt overgedragen van bodemsysteem naar het verwarmingssysteem 

in de kas via een warmtewisselaar.  

Het logaritmisch temperatuurverschil over deze warmtewisselaar dient bij voorkeur  

1 – 1,5 K (maximaal 2 K) te zijn. 

De temperatuursprong over deze warmtewisselaar dient zo klein te zijn vanwege de 

volgende aspecten: 

 Bij warmtelevering beperkt dit de maximale volumestroom van het grondwater-

systeem omdat de verdamper in de warmtepomp met een tempratuur van ca. 4 °C 

nog goed kan functioneren; dit is een veilige grens ter voorkoming van bevriezing in 

de verdamper; 

 Bij koudelevering in de zomer kan een groter aandeel vrije koeling worden geleverd 

met het grondwatersysteem. 

Het is dus essentieel niet op deze warmtewisselaar voor het bronsysteem te bezuinigen 

en een voldoende groot VO te kiezen. 

 
 

4.3 Beperk de hulpenergie 
Kies toerengeregelde pompen met debiet regeling 

Dit geldt voor zowel het afgiftesysteem, als het bronsysteem. 

Pompen die continue op vol vermogen draaien kosten onnodig veel energie. Besparingen 

op de pompenergie van ca. 50% zijn haalbaar, bovendien resulteert een debietregeling 

in een effectiever functionerend systeem (zie par. 3.2). 

 

Gebruik water als transportmedium voor verwarming en koeling 

Verdeel warmte en koude door de kas zoveel/zover mogelijk met water als energie-

drager en voer de overdracht naar lucht zo laat mogelijk uit. 

Transport van warmte via luchtkanalen kost een factor 50 tot 100 meer aan hulpenergie 

dan via waterleidingen. 

 

Beperk de inschakeling van de bijstook zo veel mogelijk 

De warmtepomp dient zoveel mogelijk de basislast van de warmtebehoefte te 

verzorgen. Alleen als het echt nodig is komt de ketel in bedrijf om in een piekbehoefte te 

voorzien. Meestal gebeurt dit op basis van de aanvoertemperatuur lager is dan de 

gewenste waarde. 
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Hierbij zijn er twee ingangen: 

 Stel de gewenste temperatuur zo laag mogelijk in en verlaag deze automatisch 

wanneer dit vanwege bijvoorbeeld de buitentemperatuur mogelijk is; 

 Vertraag de inschakeling van de bijstook (op fossiele energie) door aan het 

criterium van de aanvoertemperatuur een periode te koppelen (bijv. de 

aanvoertemperatuur moet minimaal enkele uren meer dan een instelbaar aantal 

graden te laag zijn geweest voordat de ketel in bedrijf mag komen); dit kan 

uiteraard goed in samenhang met het gebruik van temperatuurintegratie worden 

toegepast. 
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5 Conclusies 
 

5.1 Second opinions 
Een van de eerste conclusies uit de second opinions is dat het erop lijkt dat de 

warmtekrachtvermogens in de referentie (te) hoog zijn ingevuld.  

In de berekeningsmethodiek (van MEI-2007) leidt dit vervolgens tot een substantiële 

vermindering van de CO2-emissie op locatie en tot een lage (of negatieve) landelijke 

besparing op primaire energie. 

 

Twee bedrijven waren nieuw (Bedrijf A en Bedrijf B), derde bedrijf (Bedrijf C) ging over 

van paprika op alstroemeria. 

Bij het vierde bedrijf (D) is sprake van uitbreiding op een nieuwe locatie. 

In alle gevallen was er dus geen fysieke of bruikbare referentie beschikbaar. Heldere 

uitgangspunten over de te hanteren referentie zijn dus belangrijk. 

 

Ook in de analyse van de eerste tender MEI-2008 is bij een van de projecten (08-1-004) 

duidelijk zichtbaar wat de invloed op de lokale CO2-emissie reductie en de nationale 

primaire energie besparing is, van een hoog resp. laag WK-vermogen in de referentie. 

Dit bevestigt vooralsnog de waarde van het toevoegen van het extra criterium ten 

aanzien van de nationale primaire besparing voor 2009. 

 

Het doorleveren van warmte(-overschotten) aan derden heeft een sterk positief effect 

op de energiebesparing. 

 

Bij teelten waar de warmte en koudevraag minder sterk seizoensgebonden is, en sprake 

is van gelijktijdige koude en warmtevraag is het toepassen van een warmtepomp zonder 

WKO mogelijk zinvol. De kas functioneert niet meer ‘als energiebron’, echter een 

warmtepomp voor momentane uitwisseling van warmte en koude bespaart wel energie.  

 

De primaire energie besparing op basis van de nieuwe uitgangspunten is bij twee van de 

vier projecten substantieel hoger dan die uit de eerdere bepaling.  

Dit heeft vooral te maken met het opgeven van een verkeerde referentie bij de subsidie-

aanvraag en het (in positieve zin) aanpassen van de bedrijfsvoering.  

 

Bij teelten waarbij koeling niet noodzakelijk is en bovendien veel belichting nodig is, is 

warmtekrachtkoppeling voorlopig nog een goede optie. Toepassing van WKO met 

warmtepompen levert daar geen extra besparing op, dit heeft pas zin als er ook warmte 

aan derden geleverd kan worden. 

 

Opmerking 

In bijlage 2 is inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke besparingen zijn van WKK en WP-

WKO bij gekoelde en niet gekoelde teelten en hoe deze naar verwachting in de tijd 

zullen wijzigen als gevolg van de verbetering van het centrale opwekrendement van 

elektriciteit. 
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5.2 Voortbrenginsproces 
Tijdens de projectontwikkeling zijn de volgende stappen aan te bevelen: 

 Stel een eenduidig programma van eisen (PvE) op;  

 Doe een objectief haalbaarheidsonderzoek; 

 Vertaal het PvE naar een helder bestek; 

 Controleer de prestaties van de gerealiseerde installatie; 

 Maak revisietekeningen van de uiteindelijk gerealiseerde installatie. 

 

5.3 Optimaal ontwerp 
Voor een optimaal systeemontwerp zijn er een aantal stappen die tijdens het 

ontwerpproces kunnen worden doorlopen: 

 

Beperk de behoefte  

 Bij verwarming:  

 Lagere temperaturen; 

 Temperatuur integratie; 

 Extra schermen. 

Bij koeling 

 Hogere temperaturen; 

 Schermen; 

 Krijten; 

 Hogedrukbevochtiging; 

 Dekberegening;  

 Ramen sluiten bij hoge buiten temperatuur;  

 Eventueel koelen onder gesloten scherm bij hoge buitentemperaturen in de 

nacht. 

Bij belichting 

 Gebruik de zon; 

 WKK alleen inzetten als restwarmte nuttig (zonder luchtramen) kan worden 

gebruikt. 

 

Kies een hoog opwekrendement 

 Ontwerp de afgiftesystemen voor laag-temperatuur-verwarming en hoog-

temperatuur-koeling; 

 Beoordeel de warmtepomp-COP in samenhang met de temperaturen;  

 Plaats de warmtepomp in serie met de andere opwekkers; 

 Pas twee-weg regelingen toe op de afnemers;  

 Zie toe op een zorgvuldige selectie van regelkleppen; 

 Voorkom mengverliezen; 

 Kies de warmtewisselaar met het grondwatersysteem voldoende groot.  

 

Beperk de hulpenergie 

 Schakel bijstook met de ketel zo laat mogelijk in; 

 Pas debietregeling toe met toerengeregelde pompen; 

 Transporteer warmte en koude zoveel en zover mogelijk met water (in plaats 

van met lucht). 
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Bijlage 1: Theorie van de warmtepomp 
 

In een warmtepomp wordt een speciaal medium rondgepompt dat bij hoge temperatuur en druk 

kan condenseren waarbij het warmte afgeeft, en bij lage temperatuur en druk kan verdampen 

waarbij het warmte opneemt. Een compressor zorgt daarbij voor het in stand houden van het 

vereiste drukverschil en de circulatie van het medium. 

De werking van de warmtepomp is gebaseerd op het thermodynamisch principe van de omzetting 

van arbeid in warmte (het omgekeerde proces: omzetting van warmte in arbeid vindt plaats in 

onze elektriciteitscentrales). 

Voor beide processen geldt: de mechanische energie (W) is gelijk aan het verschil in thermische 

energie: W = Q1- Q2, hierbij is Q1 de energie-inhoud van het werkmedium in de hoge energie-

toestand en Q2 in de lage energietoestand. 

In een warmtepomp wordt het werkmedium koudemiddel genoemd; hiervoor wordt bijv. R134a of 

R407C gebruikt (in een elektriciteitscentrale is het werkmedium stoom). 

Bij een warmtepomp stelt Q1 de warmte voor die door de condensor wordt afgegeven en Q2 de 

warmte die door de verdamper uit een warmtebron - bij WKO: grondwater uit een aquifer – wordt 

opgenomen. De mechanische energie (W) wordt door de compressor toegevoerd. Uit het boven-

staande thermodynamische principe kan de volgende formule worden afgeleid: 
 

COP = Q1/W = Q1/(Q1-Q2) = carnot-rendement * T1/(T1-T2) 
 

Hierin is T1 de temperatuur van het koudemiddel in de condensor (de hoge energietoestand) en T2 

de temperatuur van het koudemiddel in de verdamper (de lage energietoestand). 

Beide temperaturen moeten worden uitgedrukt in graden Kelvin (= graden Celsius + 273). 

 

De verhouding T1/(T1-T2) is de theoretische COP, deze wordt ten onrechte soms ook ‘carnot-

rendement’ genoemd; de correcte definitie van het carnot-rendement is de verhouding tussen de 

werkelijke COP en de theoretische COP. 

 

In de onderstaande figuren is een en ander geïllustreerd. 
 

Warmte
afgifte

Warmte
Bron
(WKO)

Compressor

CondensorVerdamper

Elektrische
energie

Warmte
afgifte

Warmte
Bron
(WKO)

Compressor

CondensorVerdamper

Elektrische
energie
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Bijlage 2: WKK, Warmtepomp of beide? 
 

Bij de huidige rekenwaarde van het centrale opwekrendement van elektriciteit (die eind jaren 

negentig is vastgesteld) en de kwaliteit van de warmtepompen geldt dat voor alleen warmte-

opwekking beter warmtekracht ingezet kan worden dan warmtepomp. Bij gekoelde teelten geldt 

dat het weinig uitmaakt voor de landelijke primaire energiebesparing of de warmtebehoefte met 

warmtepompen of door lokale WKK wordt geleverd (uitgaande van 100% benutting van WKK-

restwarmte). 

Dit zal over niet al te lange tijd veranderen. Het centrale opwekrendement is inmiddels hoger en 

zal, langzaam maar zeker, nog verder toenemen (betere centrales en groter aandeel groene 

stroom). Daarnaast kan de kwaliteit van industriële warmtepompen nog verbeteren lees: hogere 

COP) terwijl WKK vrijwel uitontwikkeld is. 

Het stijgend rendement en de toenemende input van duurzame elektriciteit is nadelig voor WKK 

(lagere waarde van de geproduceerde elektriciteit) en voordelig voor WP (minder primaire energie 

nodig).  

Er komt dus (voor gekoelde teelten vrij snel) een moment waarop het wèl gunstiger is WKK-

warmteproductie te vervangen door WP-warmteproductie. Dan zal het niet meer omstreden zijn de 

lokale inzet van WKK te verminderen en zullen er meer situaties zijn waarbij warmtepomp en 

warmtekrachtkoppeling optimaal gezamenlijk functioneren. 

 

Een en ander wordt geïllustreerd in onderstaande figuren. 

Hierin is een vergelijking gemaakt voor gekoelde en niet gekoelde teelten bij twee verschillende 

rendementen voor de centrale elektriciteitsopwekking: 

 De huidige rekenwaarde: 43% op onderwaarde; 

 Het rendement van de beste centrale (STEG) op dit moment: 55% op onderwaarde; het 

toenemend aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit (groene stroom) is hierbij buiten 

beschouwing gelaten. 

Veder is in de onderstaande vergelijking uitgegaan van een WK-installatie met een elektrisch 

rendement van 42% en 53% thermisch; de warmtepomp heeft een COP van 5,0. 
 
Een en ander laat duidelijk zien dat bij gekoelde teelten bij voorkeur WP-WKO ingezet dient te 

worden. De grootte van het WP-WKO systeem dient op de koeling in de zomer gedimensioneerd te 

worden. 
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Vergelijking WKK-WP bij gekoelde teelten
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Vergelijking WKK-WP bij niet gekoelde teelten
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Bij niet gekoelde teelten (met belichting) dient bij voorkeur WKK ingezet te worden. De 

grootte van het WKK systeem dient uitdrukkelijk op de warmtevraag gedimensioneerd te 

worden. Wanneer een deel van de WKK-warmte niet nuttig gebruikt kan worden, daalt 

de mogelijke besparing vrij snel en zelfs tot onder het niveau dat met warmtepompen 

gehaald kan worden. 

 

Wanneer, na de optimale invulling met WP-WKO voor gekoelde teelten en met WKK voor 

niet gekoelde teelten, een substantiële warmtevraag over blijft kan worden overwogen 
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deze warmtevraag met resp. WKK voor gekoelde teelten en met WP voor niet gekoelde 

teelten in te vullen. 

 

Deze substantiële warmtevraag kan ook afkomstig zijn van een ander nabij gelegen 

glastuinbouw bedrijf. 

 

Lever warmte aan de ‘buren’ !
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Het enige praktische en tegelijk in de beleving als aanzienlijk ervaren nadeel is het 

gevoel van (schijnbare) afhankelijkheid wanneer twee bedrijven een onderlinge energie-

verbintenis willen aangaan. Het leverende bedrijf is gebaat bij een afname zekerheid 

gedurende een lange periode, het ontvangende bedrijf wil graag een betrouwbare 

levering en (op termijn) keuzevrijheid. 

Deze ‘problemen’ zijn op te lossen door bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van een 

back-up voorziening (of een minder kritische teelt, die een korte periode met minder 

warmte toe kan), een warmteprijs die altijd lager is dan de equivalente gasprijs, 

financiering en exploitatie van de infrastructuur door een derde partij (desnoods door de 

overheid). In principe komt dit steeds neer op het maken van goede afspraken en is de 

feitelijke afhankelijkheid niet groter of kleiner dan die bij een traditionele energie-

levering. 

Verdere uitbreiding van dit concept leidt vanzelfsprekend naar de vorming van 

(energie)clusters zoals die in Bergerden. 

 

Een ander voordeel van de combinatie WKK en WP-WKO is de (gedeeltelijke) keuze 

vrijheid voor de inzet van de opwekkers afhankelijk van de momentane tarieven van 

elektriciteit en gas. Wanneer het gas relatief goedkoop is ten opzichte van elektriciteit 

dient daarbij uiteraard gewaakt te worden voor de ongewenste situatie dat te veel 

warmte wordt geproduceerd.  


