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visie en missie 

Glastuinbouw 

●

Plantgezondheid Energie

Nagenoeg emissie- en 
residuvrij telen Klimaatneutraal  in 2040

Gezonde en duurzame 
producten

Vermindering milieulast 

Rijk ecosysteem in en om de 
kas

Water&Omgeving

Nagenoeg emissievrij 
mineralen en GWB

Minimale lichtuitstoot

Gietwatervoorziening 
klimaatbestendig

Continuïteit

Verduurzamen  &  Vergroening

Modernisering glasopstanden

Warmte- en CO2-netten

Arbeid

2030 jaarplan bijstelling

2020 jaarplan bijstelling

2017  Jaarplan vaststelling

Goed werkgeverschap

ambitie per thema

LTO Glaskracht Nederland

Verantwoord 
Arbeidsmarktbeleid

Duurzame inzetbaarheid

Contact met onderwijs

Instroom young professionals

Per jaar twee tot drie 
geothermiebronnen erbij 

Circa 35% energiebesparing



Energie

Ambities: 

 Klimaatneutraal in 2040, maar randvoorwaarden:

 Voldoende externe CO2 

 Realisatie van warmtenetten 

 Doorontwikkeling van geothermie 

 Herstructurering en nieuwbouw

 Verduurzaming elektriciteitsvoorziening



Eindplaatje klimaatneutraal

1. Geen netlevering. Alle 
elektra wordt ingekocht, uit 
groene bronnen 

2. We gebruiken ca 35% 
minder warmte (2015)

3. Aardwarmte

4. Overig duurzame warmte,  
zoals duurzame industriële 
restwarmte, uit lokale 
biomassa, groengas-wkk, 
elektrisch verwarmen

- Rol in optimaliseren lokale 
energiestromen 

- Tweezijdige pijl: verhoudingen 
variabel



Wat speelt er beleidsmatig



Wat speelt er beleidsmatig

• Nieuwe meerjarenafspraak over CO2 doel 2030

• Dit samen met de financiën voortzetting Kas als 

Energiebron incl. subsidieregelingen

• Regeerakkoord

• Scherpe ambities voor CO2 glastuinbouw

• Biedt ook kansen voor extra ondersteuning



Wat speelt er

- Om te werken naar klimaatneutraal ook voortzetting 

Kas als Energiebron, incl. subsidieregelingen nodig

- Daarvoor ook financiering bedrijfsleven nodig. In 2018 

is het geld op.

- Ondernemerspeiling ‘Kennis in je kas’: ca. 90% van 

respondenten wil programma voortzetten en er ook in 

investeren.



Kas als Energiebron

Besparen

Versnellingsplan 
HNT

Innovatie

doorbraken

Verduurzamen

Versnellingsplan 
Aardwarmte

Energiewinst in de 
regio; restwarmte, 

biomassa, CO2 

Kas als Energiebron stimuleert 

met onderzoek & innovatie, kennisuitwisseling, subsidies



Besparen: Het Nieuwe Telen

 Sterk inzetten kennisoverdracht

 Onderzoek nieuwe schermen, 

Ontvochtigen, andere kasdek-

materialen en teeltstrategieën

 Demonstratie teeltconcepten

en nieuwe kastypen



Besparen: Licht

1. Zo optimaal mogelijk natuurlijk licht benutten

2. Zo veel mogelijk licht uit een kWh elektra

3. Zo optimaal mogelijk belichten



Geothermie, restwarmte, biomassa

Geothermie:

professionalisering

kennisontwikkeling

financiering

Restwarmte, biomassa, aardwarmte:
- Regionale ondersteuning bij clusters; o.a. gericht op oprichten 

warmtecooperaties!



Biomassa

- Kennisuitwisseling

- Aandacht voor andere biomassastromen en 

conversietechnieken

- CO2 benutting

- Bevorderen beschikbaarheid van biomassa

- Duurzaamheid



CO2

Waar wordt aan gewerkt?

- Efficiënter CO2 gebruik

- Andere bronnen:

- CO2 uit afvalverbranding

- Aanhaken CCS

- Uitbreiding OCAP
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CO2

- CO2 uit biogas / bio-LNG
- Kwaliteitsborging CO2

- CO2 uit biomassa
- CO2 uit houtstookinstallaties

- CO2 uit buitenlucht

- Transport CO2 per schip



Bedankt voor uw aandacht!

Dennis Medema

Vragen, ideeën?


