
Zonthermie
Duurzaam verwarmen 

in de glastuinbouw



➢ Wie zijn wij?

➢ Perspectief klimaatakkoord glastuinbouw

➢ Wat is zonnewarmte?

➢ Zonnewarmte voor de glastuinbouw 

➢ Business Case

➢ Referentieprojecten 

Agenda



Wie zijn wij?

➢ Turn-key leverancier van grootschalige 
zonne-energieprojecten

➢ Verlengstuk van collectorfabrikant HRsolar

➢ 16 jaar ervaring in zonthermie

➢ Onderscheidend vermogen is kennis



➢ CO2 reductie

➢ Ontmoedigingsbeleid gasverbruik 

➢ CO2 tax

➢ Verhoging energiebelasting

➢ Verplichte verduurzaming (MPG) 

Perspectief klimaatakkoord glastuinbouw



Perspectief klimaatakkoord glastuinbouw



➢ Glastuinbouw goed voor 7,5% van het totale gasverbruik

➢ Staat gelijk aan ca. 3 miljard m3 gas per jaar

➢ Staat gelijk aan 2.000.000 Nederlandse huishoudens

Perspectief klimaatakkoord glastuinbouw



collector boiler

expansievat
pompset + regeling

CV-ketel
Wat is zonnewarmte



➢ Historie
➢ Eerste zonneboiler rond 200 v Chr. voor Romeinse badhuizen

➢ 1881 eerste commercieel verkrijgbare zonneboiler

➢ Altijd afhankelijk geweest van schaarste en prijzen fossiele brandstoffen

Wat is zonnewarmte



Wat is zonnewarmte



➢ Proceswarmte

➢ Bodemregeneratie 

➢ Centrale warmteopwekking 

➢ Verwarming sanitair water

➢ Met vrijwel elke primaire warmteopwekker te integreren  

Toepassingen zonnewarmte



Zonnewarmte in gebruik



Zonnewarmte in gebruik



Jaarlijkse opwekking per m2 in Nederland
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Energieteelt Windenergie op land Fotovoltaïsche panelen* Thermische panelen*

Veldopstelling Op daken

* Geïnstalleerd in 

veldopstelling, hierbij 

wordt ruimte tussen 

panelen gelaten, 

technisch gezien is 

opwek per 

paneeloppervlak het 

dubbele.



Zonnewarmte in de glastuinbouw
Buffer beschikbaar 



Zonnewarmte in de glastuinbouw
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Zonnewarmte in de glastuinbouw

Wanneer wel

✓ Warmtevraag in de zomermaanden 

✓ Bestaande buffer beschikbaar is een groot voordeel

✓ Ideaal is water beschikbaar van max. 38 graden of lager

✓ WKO bronregeneratie 

✓ Gedeelde warmtevoorziening

Wanneer niet

Hoge retourtemperaturen

Combinatie geothermie

Te kort aan ruimte



Zonnewarmte in de glastuinbouw



Business case glastuinbouw

Systeem dimensionering 

✓ Voldoende opstellingsruimte (vaak beperkende factor)

warmtedistributie (verdienmodel veranderd) 

✓ Buffer capaciteit, al een buffer aanwezig

✓ Warmtevraag in combinatie met temperatuurtraject 



Zonnewarmte in de glastuinbouw
Warmteopwekking per maand

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December



Komkommerkweker

• 200 m2

• Ingekoppeld op buffertank 

en afgiftesysteem



Komkommerkweker



Auberginekweker

• 500 m2

• Ingekoppeld op buffertank



Business case



Tomatenkweker

• 1400 m2

• Ingekoppeld op buffertank 

en afgiftesysteem 



Tomatenkweker

• 1400 m2

• Ingekoppeld op buffertank 

en afgiftesysteem 



Stadsverwarming

• 10.000 m2

• Seizoensbuffering



Bollenkweker

• 200 m2

• ISDE subsidie




