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Persbericht ‘Barometer WKK in glastuinbouw’ 

‘Marktpositie WKK in de glastuinbouw onder druk’ 

Energy Matters presenteert een barometer voor WKK’s in de glastuinbouw. Deze beschrijft de 

marktpositie van WKK op basis van gasmotoren voor de jaren 2012, 2015 en 2018. De 

marktpositie van WKK staat momenteel onder druk en zal niet overal tot een rendabele 

investering leiden. Daarbij wordt de markpositie in 2018 sterk afhankelijk van de ontwikkeling 

van exportcapaciteit en ontwikkeling van grootschalig productievermogen in binnen- en 

buitenland.  

De investeringsmogelijkheden voor WKK worden middels een aantal ‘aanwijzers’ getoond. De plaats 

van de aanwijzers is bepaald aan de hand van publicaties over de energiemarkt en diepte-interviews 

met verschillende deskundigen op dit gebied.  
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Marktpositie 2012 en 2015  

De marktpositie voor investeren in een nieuwe gasmotor-WKK is in 2012 en 2015 matig interessant. 

De forward-elektriciteitsprijzen zijn dusdanig dat een investering in een WKK per locatie zal moeten 

worden geanalyseerd. Bestaande WKK’s kunnen in deze periode nog rendabel draaien.  

Marktpositie 2018 

De situatie voor 2018 verslechtert waarbij er twee uiterste scenario’s zijn opgesteld. De meest 

positieve case gaat er vanuit dat er veel elektriciteit wordt geëxporteerd naar o.a. Duitsland waardoor 

de prijs tijdens plateau-uren wordt bepaald door gasgestookte elektriciteitscentrales. Bestaande 

WKK’s kunnen nog draaien; investeren hangt af van de situatie. Het meest negatieve scenario gaat uit 

van géén elektriciteitsexport waardoor de kolengestookte elektriciteitscentrales in Nederland de prijs 

gaan bepalen. Bestaande WKK’s zullen op basis van variabele kosten nog net kunnen draaien, maar 

investeren in een nieuwe WKK-installatie voor netlevering is in 2018 dan niet meer rendabel.  

De marktpositie van WKK beweegt zich tussen deze twee extremen. 

Over de barometer 

De barometer is tot stand gekomen in opdracht van Productschap Tuinbouw is samenwerking met LTO 

Glaskracht Nederland in het kader van programma Kas als Energiebron. Energy Matters is de nieuwe naam van 

Cogen Projects  en een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van energiebesparing en decentrale 

opwekking met WKK en duurzame energie. 

Een uitgebreide toelichting vindt u in het Energy Matters rapport ‘Ontwikkeling barometer marktpositie 

glastuinbouw WKK’ dat u kunt downloaden op de internetsites van o.a. PT (www.tuinbouw.nl) en Energy Matters 

(www.energymatters.nl).  
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