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In deze uitgave leest u hoe de tuinbouw werkt aan het minder gebruiken van fossiele 
brandstoffen. Dat gebeurt niet alleen met aardwarmte, maar ook met andere technieken. 
Sommige van die technieken zijn ook voor uw woning interessant. 

Wat kunt u doen? Verdiep u in de mogelijkheden, wees nieuwsgierig en laat de ‘ja maar’- 
modus los. Sta open voor nieuwe ontwikkelingen. Focus je niet alleen op de korte termijn. 
Sommige voordelen vergen een langere adem. En mijn oproep aan de tuinbouw: zorg 
dat bij samenwerkingen alle partijen zich eigenaar voelen. Wees duidelijk over kansen 
én over mogelijke nadelen. Samen kunnen we duurzame stappen zetten in de energie-
transitie. En dat is iets om naar uit te kijken! 

Warme groet, Helga van Leur

Meer dan 20 jaar lang kwam ik de huiskamers binnen met het weerbericht bij RTL.  
Inmiddels ontmoet ik veel kijkers persoonlijk tijdens mijn lezingen over weer, klimaat, 
duurzaamheid én gedrag. Het is heerlijk om te ervaren hoe aanwezigen daardoor weer 
een stapje verder kunnen zetten naar een zonnige, duurzame toekomst. Daar word ik 
blij van, want ‘vandaag heb je morgen in handen’!

De grootste trigger voor de klimaatverstoring is het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Daar moeten we vanaf als we ons mooie land leefbaar en betaalbaar willen houden. De 
energietransitie is daarbij heel belangrijk. Dat is een flinke uitdaging. Neem uw eigen 
huis: die is energieneutraal te maken, maar dat is nu nog een ingrijpende en dure klus. 
En laten we eerlijk zijn: niet iedereen heeft de ruimte voor alle technische installaties 
en het is geen gezicht als elk huis buitenunits heeft hangen.

Samenwerken kan oplossingen bieden. Met uw buren bijvoorbeeld. U kunt dan samen 
energie opwekken en delen. Die buren kunnen ook lokale bedrijven zijn, zoals in de 
regio West-Holland tuinbouwbedrijven aardwarmte via een warmtenet kunnen delen.

Samenwerking kan oplossingen bieden



Isoleren
Wat er niet uitgaat, 
hoeft er ook niet in
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Warmte binnen, kou buiten
Grote kans dat uw woning is voorzien van dubbelglas. Nee? Wacht niet langer. 

Met dubbelglas bespaart een gemiddeld huishouden al snel enkele honderden euro’s 
per jaar. En voor de warmste ruimten in uw huis kunt u zelfs kiezen voor triple glas.

Maar ramen zijn niet de enige plek in uw woning waar warmte naar buiten glipt. 
Denk bijvoorbeeld ook aan het dak, de gevel of de kruipruimte van uw woning. 

Op de website van Milieu Centraal vindt u tal van praktische tips, en bij veel  
van die tips ziet u hoeveel geld u ermee kunt besparen.

En wist u dat er bedrijven zijn die een warmtefoto van uw woning kunnen maken? 
Daarop is te zien waar warmte weglekt. Dat maakt het kiezen van uw eerste 

investering in isolatie een stuk makkelijker.

Trek dicht die gordijnen 

Voor enkele tientjes per strekkende 
meter koopt u isolerende gordijnen. 
En dat scheelt veel warmte, en dus 
gas. Volgens Milieu Centraal kan een 
vrijstaand huis met zulke gordijnen 
270 m3 gas besparen, ofwel € 210. 
Per jaar!
Overigens heeft u geen isolerende
gordijnen nodig. Met ‘gewone’ 
gordijnen kunt u ook al flink energie 
besparen. Textiel houdt namelijk 
warmte vast. Dat levert al snel een 
paar procent besparing op. 

Een lesje natuurkunde

Waarom wil warme lucht uw huis 
uit? Waarom blijft het niet lekker 
comfortabel in uw woning? 
Dat heeft alles te maken met 
natuurkundige wetten. Warmte wil 
zich zo gelijk mogelijk over een 
ruimte verdelen. En met alle liefde 
reist warmte door kiertjes naar de 
buitenlucht of de koude kruipruimte. 
In bijvoorbeeld uw woning gebeurt 
dat doordat de warmte via de lucht 
wordt getransporteerd. 
Warmte heeft - naast luchtstroming -
andere mogelijkheden zich te  
verplaatsen, namelijk door straling 
en geleiding. Van geleiding is sprake 
bij bijvoorbeeld slecht isolerende 
ramen.

' Warmte die u
isoleert hoeft

u niet te stoken'
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Dubbelglas met een extraatje

In Wateringen staat de kwekerij van Ter Laak Orchids van de broers Richard en  
Eduard. En als iemand weet hoe je energie kunt besparen door te isoleren, dan zijn het 
deze broers! Door slim om te gaan met onder meer glas, gevels en schermen bespaart 
Ter Laak Orchids in de nieuwe kas jaarlijks zo’n 40% energie.
Die nieuwe kas (de ‘Daglichtkas’) telt 50.000 vierkante meter. Het dak is uitgevoerd 
met ‘gewoon’ gehard dubbelglas. Dat glas is voorzien van coatings die het zonlicht 
goed doorlaten. Tuinders zijn namelijk dol op licht. 
In het dubbelglas zit een slimmigheidje: een lens. Die bundelt het zonlicht en stuurt 
het richting beweegbare collectoren. De energie van de zon wordt, in tegenstelling  
tot bij andere kassen, niet teruggekaatst de lucht in, maar geoogst. Het water in die  
collectoren wordt daardoor opgewarmd tot zo’n 45°C. Ter Laak gebruikt dat water  
om ’s nachts de kas te verwarmen. Richard ter Laak: “Het dubbelglas zorgt er dus  
niet alleen voor dat warmte binnen blijft, maar ook dat de lens schoon blijft. Zodat  
het zonlicht maximaal benut wordt.”

Fossiele brandstoffenverbruik t.b.v. de teelt 

Horizontale gordijnen

Ook een kas heeft gordijnen. 
Horizontale schermen om precies te 
zijn. Ter Laak Orchids heeft er twee. 
Met het verduisteringsscherm houdt 
het bedrijf warmte én 100% van het 
licht van de LED-lampen uit de kas 
tegen, zodat er buiten niets van te 
zien is. 
Het andere scherm is een stralings- 
en energiescherm. De naam zegt het 
al: dat houdt het teveel aan zonlicht in
de zomer tegen en bespaart energie. 
Net als een isolerend gordijn houdt 
het warmte tegen. Veel andere 
orchideeëntelers hebben twee 
energieschermen. 
Bij Ter Laak Orchids 
is dat niet nodig: 
het dubbelglas houdt 
al voldoende tegen.

De buitenkant wil ook wat

Ter Laak Orchids isoleert de kas op 
drie terreinen. Naast dubbelglas en 
schermen zijn ook de gevels van de 
kas belangrijk. Vaak zijn gevels van 
kassen gewoon van glas. Daarvoor 
hangt dan een verticaal rolscherm, 
of er is plastic aan vastgeplakt. Maar 
dat kan nog beter, dachten de broers 
Ter Laak. De glazen gevels zijn 
vervangen door ‘sandwichpanelen’: 
kunststof platen met daartussen 
purschuim. Dat isoleert fantastisch 
en ziet er aan de buitenkant ook 
mooi uit. “We zitten op een 
zichtlocatie, dus willen we dat ons 
bedrijf er goed uitziet.”

Dubbelglas,
twee schermen en
'sandwichpanelen'
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Kom eens kijken!

1

2

3Ter Laak Orchids in Wateringen is een bezoekje meer  
dan waard. En daarvoor hoeft u geen afspraak te maken.  
De entree van Ter Laak Orchids is namelijk een enorme 
bloemenwinkel, gespecialiseerd in orchideeën. Een lust  
voor het oog. En leerzaam bovendien. (Het adres en de  

openingstijden vindt u op www.orchidee.nl).
Die winkel is opmerkelijk, net als de ‘rest’ van Ter Laak  

Orchids. Schitterend vormgegeven bedrijfsruimtes,  
dubbellaagse teelt én innovatief op het gebied van  

energiebesparing. “Maar we kiezen het liefst voor bewezen 
technieken. Zo zijn er meer bedrijven in de tuinbouw met 
gewoon dubbelglas: wij zijn alleen de eersten die het zo 

innovatief en grootschalig toepassen op een teeltlocatie.”
Ter Laak bespaart zo’n 40% energie vergeleken met  
gangbare teeltbedrijven. “Dat bereiken we door een  

slimme combinatie van onder meer isolatie,  
warmtebuffers en warmtepompen.”

 Kijk op welke plaatsen uw huis beter geïsoleerd kan worden en maak een plan.

Voor zowel particuliere woningen als voor woningen binnen VVE’s is er landelijk een 
subsidieregeling voor isolatie. Daarnaast zijn er lokale en provinciale regelingen te 

vinden op www.energiesubsidiewijzer.nl.

 De kruipruimte isoleren geeft directe besparing en minder koude voeten.

 Richard en Eduard ter Laak

Weetjes



Geothermie
Warmte uit de grond,    

waarom niet
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Wat is geothermie?
Een graadje of 20, 21 vinden de meeste mensen een behaaglijke temperatuur voor in 
de woonkamer. Maar da’s pech: het is in Nederland meestal kouder. Zelfs in augustus 

is het gemiddeld maar 16,7°C. En dus moet uw verwarming regelmatig aan.
Maar als u een stukje graaft, dan komt u al snel hogere temperaturen tegen.  

En hoe dieper u graaft, hoe warmer het wordt. Per duizend meter stijgt de temperatuur 
met zo’n dertig graden! Bovendien is er in veel ondergrondse aardlagen water  

aanwezig. Heet water dus.
Uw woonkamer verwarmen is dus een eitje als u erin slaagt dat warme water omhoog 
te pompen. En het afgekoelde water pompt u vervolgens weer terug. Dat komt vanzelf 

weer op temperatuur.
Dit principe heet geothermie of aardwarmte. Het is een duurzame manier van  
verwarmen. Zo komt er geen CO2 vrij. Geothermie is dus een zeer duurzame en  

‘eenvoudige’ manier om warmte te winnen.

Een warme en een koude pijp

Bij geothermie worden twee gaten geboord. De eerste gaat naar een  
waterhoudende laag. Het warme water wordt daar opgepompt. Daarmee  
wordt bovengronds koel water - bijvoorbeeld van uw cv - verwarmd met een 
warmtewisselaar. Het afgekoelde bronwater gaat terug de aarde in, maar dan  
naar een andere plek in dezelfde aardlaag. Dat komt vanzelf weer op  
temperatuur en de veiligheid wordt geborgd, want wat je eruit haalt stop je  
er ook weer in. Bij geothermie zijn dus altijd twee boringen. Vandaar dat  
gesproken wordt over een ‘doublet’.

Ondergronds is
het veel warmer
dan bovengronds
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Nature’s Heat 
zorgt voor warmte

Oprichter en directeur van Nature’s 
Heat is tomatenteler Paul van Schie. 
In 2011 zette hij zijn eerste plannen 
op papier. Aanvankelijk wilde hij 
alleen zijn eigen bedrijf verwarmen 
met geothermie. Maar zijn buren 
bleken ook interesse te hebben. 
In 2013 kreeg Nature’s Heat een 
vergunning voor 12 megawatt (MW). 
“Doel is het verlagen van de energie-
kosten van de telers en het verlagen 
van de milieubelasting. De exacte 
besparing is nog niet bekend: we 
zitten nog in de fase van finetunen.” 
Van Schie heeft een verantwoordelijke 
taak. “De telers willen zeker weten 
dat ze voldoende warmte hebben 
voor hun teelt. En dat lukt.”

Lang leven de IT!

De telers die aangesloten zijn op 
Nature’s Heat hebben elk een 
warmtebuffer: een enorme opslagtank 
voor warm water. Computers van 
Nature’s Heat berekenen continu hoe 
vol die buffers zijn en de verwachte 
behoefte aan warmte de komende 
uren. Op basis daarvan wordt de 
warmte verdeeld over de telers. Als 
er voldoende warmte is, dan pompt 
Nature’s Heat minder water op uit de 
aarde. Van Schie: “We zijn het eerste 
geothermieproject dat centraal de 
buffers aanstuurt.”
IT en sensoren zijn belangrijk 
voor Nature’s Heat. Letterlijk alles 
wordt gemeten, zoals de verwachte 
levensduur van de filters, de waterdruk, 
het zoutgehalte en natuurlijk de 
watertemperatuur op elke plek in 
het systeem.

Alle telers 
krijgen voldoende 
warmte, altijd
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Altijd warm water bij de hand

Sinds voorjaar 2018 is het geothermie-
project Nature’s Heat in Kwintsheul 
actief. Daarop zijn 13 teeltbedrijven met 
groente, bloemen en planten aangesloten 
met een totale teeltoppervlakte van  
64 hectare.
De warmte komt van 2.400 meter diepte, 
waar het ongeveer 90°C is. Een enorme
pomp op 700 meter diepte - met daaraan 
een lange pijp - haalt per uur zo’n 250 m3

warm water omhoog. Daarin komt 
ook wat aardgas mee en dat wordt er 
eerst uitgehaald. Dat gas gaat naar een 
WKK-installatie (voor de productie van 
warmte en stroom) of een ketel (voor 
warmte).
Warmtewisselaars dragen de warmte 
over aan enorme leidingen, die naar de 
bedrijven lopen. Bij die bedrijven worden 
de warmtebuffers gevuld met warm 
water, zodat de telers elk moment 
voldoende warmte hebben voor hun 
teelt. Het gebruikte, gezuiverde water 
(van circa 30°C) gaat terug naar de 
diepe ondergrond, op zo’n anderhalve 
kilometer van de warme bron.
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Ons kent ons
1

2

3

In de glastuinbouw in Zuid-Holland is nu al een tiental 
geothermieprojecten en er komen er elk jaar enkele bij. 

Een ervan is Nature’s Heat. Daar zijn buren ineens elkaars 
collega’s en klanten. En dan zijn ze ook nog eens allemaal 
aandeelhouder. “Zo’n project lukt alleen als je daarvoor al 

een goede klik hebt met elkaar”, vertelt tomatenteler 
Paul van Schie. En dat zit wel goed bij Nature’s Heat.

Van Schie overlegt niet alleen met grote regelmaat met 
de klanten/buren van Nature’s Heat, maar ook met andere 

geothermiebronnen in de regio: ze zijn allemaal aangesloten 
bij de DAGO (Dutch Association Geothermal Operators). 

“We wisselen kennis uit. Maar eigenlijk is geen bron gelijk. 
Hoe vlak Nederland ook is, ondergronds is het heuvelachtig 

met grote verschillen.”
Over buren gesproken: Van Schie wil graag ook 

omwonenden informeren en betrekken bij Nature’s Heat. 
Daarom sponsort Nature’s Heat de lokale hardloopwedstrijd. 

En iedereen kan natuurlijk meer informatie vinden op 
www.naturesheat.nl.

 Vraag uw gemeente of er ook bij u in de buurt geothermie gewonnen wordt.

 Kijk voor meer algemene informatie over aardwarmte en geothermie op 
www.hoewerktaardwarmte.nl of www.geothermie.nl.

 Enkele voorbeelden van aardwarmte in de wijk plus faq’s vindt u op 
www.haagseaardwarmte.nl en op www.hernieuwbarewarmteypenburg.nl.

Paul van Schie

Weetjes



Opslaanvan energie
Waar laten we
die warmte?
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Warmte
moet je niet
weggooien

In de zomer zet u de tuindeuren wijd open. Weg met die warmte. En in de winter 
zet u de thermostaat een graadje hoger. Van een afstandje bekeken kun je dat gerust 

‘bezopen’ noemen. Gratis warmte weggooien, kostbaar gas gebruiken.
Het zou mooi zijn als de zomerwarmte tijdelijk opgeslagen kan worden. 

Water is daarvoor een uitstekende oplossing. Dat is namelijk zeer goed in het 
vasthouden van warmte. Het heeft in natuurkundige termen een zeer hoge soortelijke 

warmtecapaciteit. Warm water kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in een 
ondergrondse bron, of in een buffervat. Een warmtewisselaar (een soort ‘omgekeerde 

koelkast’) haalt in de winter de warmte uit dat water en draagt het over aan de 
centrale verwarming in uw woning.

Een eitje dus. In de tuinbouw is deze techniek inmiddels gemeengoed. Er zijn 
bedrijven met tanks van miljoenen liters water die warmte opslaan voor later gebruik.

Een Tesla-batterij

Het opslaan van energie is cruciaal 
bij de omschakeling naar duurzame 
energiebronnen. Zeker als het gaat 
om elektriciteit staat de opslag nog 
in de kinderschoenen. De huidige 
batterijen hebben nog een te lage 
levensverwachting (die afhankelijk 
is van het aantal maal opladen). 
Wie googelt op ‘stroom opslaan’ komt 
dan ook vooral toekomstbeelden en 
verwachtingen tegen. Een belangrijke 
kanshebber voor de opslag van 
energie is de elektrische auto die 
kan dienen als rijdende batterij.

Onder de grond

Een buffervat is een kleine of grote 
tank voor de opslag van warm water. 
Maar waar laat je zo’n sta-in-de-weg? 
Een alternatief is de warmte onder-
gronds opslaan. Dat heet Warmte 
Koude Opslag (WKO). Daarmee 
slaat u in de zomer warmte op in de 
bodem, en die haalt u er in de winter 
weer uit. In de winter bewaart u juist 
koud water, even verderop. Daarmee
kunt u uw woning in de zomer koelen.
Steeds meer woningen worden  
uitgerust met WKO. Hiermee bespaart 
u jaarlijks maximaal zo’n 50% op uw 
stookkosten. Er is zelfs subsidie 
voor deze manier van verwarmen
(www.rvo.nl).

Water is goed
in het vasthouden

van warmte
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Groot, groter

Serieus grote opslagtanks zijn te vinden in bijvoorbeeld de tuinbouw. Neem die van 
Wayland Energy in Bergschenhoek. Deze tank is 10 meter hoog en 28 meter in doorsnede. 
De inhoud is nog indrukwekkender: 6.400 kubieke meter, ofwel 6.400.000 liter. Als de 
tank helemaal gevuld is met warm water van 70°C, dan zouden 28 woningen een jaar 
lang verwarmd kunnen worden, berekent Egon Coolen van Wayland Energy.
De warmte in de tank - afkomstig uit een aardwarmtebron - gaat echter niet naar  
woningen, maar naar 9 tuinbouwbedrijven in de directe omgeving. Binnenkort zijn  
dat er zelfs 15. De telers kunnen voor bijna hun volledige behoefte aan warmte  
gebruikmaken van de opslagtank, want die wordt telkens gevuld met warmte uit de 
geothermiebron. Alleen tijdens extreme koude hebben ze gas nodig om met hun ketel 
de kassen te verwarmen. “Met de opslagtank kunnen we de ‘basislast’ van de telers 
dekken, ofwel hun energiebehoefte zonder de pieken”, vertelt Coolen.

Vol met sensoren

Een opslagtank is een relatief 
eenvoudige techniek: warm 
water wordt gebruikt om iets anders 
te verwarmen. De tank is dan ook 
eigenlijk niets meer dan een stalen 
tank op een enorme betonnen plaat 
(om verzakken te voorkomen). 
Maar in en om de tank is wél veel 
techniek. “In de tank hangen 
sensoren: daarmee meten we de 
watertemperatuur”, vertelt Coolen. 
Op zijn computer ziet hij in hoeverre
de tank gevuld is met water van 
70°C. Op basis van onder meer 
de weersverwachting en de
teeltschema’s van de klanten 
kan Coolen inschatten of de tank 
voldoende warmte bevat voor het 
komende etmaal.

Een lesje natuurkunde

Het warme water uit de opslagtank 
stroomt via een warmtenet naar 
de telers waar de warmte via een 
warmtewisselaar aan het verwar-
mingssysteem van de teler wordt 
overgedragen. In de warmtewisselaar 
stroomt het water uit het warmtenet 
via dunne platen in tegenovergestelde 
richting naast water uit het 
verwarmingssysteem van de teler. 
Dit is het tegenstroomprincipe. Door 
die omgekeerde richting kan - graad 
voor graad - de warmte overgedra-
gen worden. In het voorbeeld van 
Wayland: het water uit de opslagtank 
gaat van 70°C naar ongeveer 39°C, en 
het water van de telers warmt juist 
op van circa 40°C tot ongeveer 69°C. 
Dat kan alleen doordat het water in 
tegenovergestelde richting stroomt. 
Als het warme en koude water in 
dezelfde richting zouden stromen, 
dan zou de temperatuur tussen 
beide gemiddeld worden.

Voldoende warmte 
voor een woonwijk
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Dunne laagjes water

1

2

3

Een opslagtank als die van Wayland Energy is altijd volledig 
gevuld met water. Hoog in de tank is het water het warmst,  

zo rond 70°C. Dit is de plek waar warm water wordt  
toegevoegd. Dat gebeurt met een soort douchekop: die sproeit 
een laag warm water. Op die momenten wordt tegelijkertijd 

aan de onderzijde water van circa 40°C aan de tank onttrokken 
om opgewarmd te worden. Als warmte nodig is, dan gebeurt 

het tegenovergestelde. De douchekop haalt bovenin water uit 
de tank. Het ‘afgekoelde’ water wordt onderin de tank 

teruggebracht. De opslagtank bestaat daardoor uit talloze  
laagjes water die hoe hoger, hoe warmer zijn. Door de 

enorme watermassa zorgt de opslagtank bovendien voor een 
hoge druk in het hele watersysteem rondom de tank.

 Op www.wonenzonderaardgas.nl vindt u praktische voorbeelden. 
En subsidieregelingen kunt u vinden op www.rvo.nl.

 Grotere opslag van warmte is vaak efficiënter, dus bespreek 
wat u samen met de buren kunt doen.

 Het verplaatsen van het warme water gebeurt voor een groot deel door 
de druk bovenin de tank. Daarvoor is dus nauwelijks elektriciteit nodig.

Egon Coolen

Weetjes



Meten=weten
Lang leve sensoren 

en computers
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Slimme thermostaten
In steeds meer huizen is er een te vinden: een slimme thermostaat. 
Een apparaatje dat u helpt energie te besparen en toch comfortabel 

te leven. Zo zijn er zelflerende thermostaten die uw leefpatroon 
bijhouden. Die zetten dus precies op tijd de cv aan, zodat u in 
een warm huis wakker wordt. En thermostaten die op afstand 

te bedienen zijn, bijvoorbeeld met een smartphone.
Een slimme thermostaat heeft u al voor een paar honderd euro. 

Maar hoe slimmer, hoe duurder. Daar tegenover staan de 
besparingen. Zo zijn er thermostaten die bepaalde kamers niet 

(altijd) verwarmen, omdat u daar toch niet komt op 
donderdagochtend of in het weekeinde. 

Volgens sommige fabrikanten bespaart u met een slimme 
thermostaat 20% op de energiekosten. Of u dat percentage 
behaalt is moeilijk te zeggen. Maar zeker is wel: met een 

beetje techniek in huis bespaart u kosten.

Meten is weten

‘Door meten tot weten, zou ik gaarne 
als zinspreuk boven elk fysisch 
laboratorium willen schrijven’, zei 
de Nederlandse wetenschapper 
Kamerlingh Onnes tijdens zijn 
intrede bij de Rijksuniversiteit 
Leiden in 1882. Dat citaat is later 
verbasterd tot het huidige ‘meten is 
weten’. En dat is een van de begin-
selen van het energiemanagement. 
Kamerlingh Onnes ontving in 1913 
de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Energiemanagement voor 
gevorderden

Een slimme thermostaat is een 
huis-tuin-en-keukenvoorbeeld van 
energiemanagement. Er zijn nog veel 
meer mogelijkheden. 
Zo kunnen sensoren bijvoorbeeld de 
buitentemperatuur of de zoninstraling
meten en geeft een digitaal ‘dashboard’
inzicht in verbruik op de lange  
termijn. Bij energiemanagement
voor gevorderden is bijvoorbeeld ook 
de inkoop van energie gekoppeld. 
Dan kan in periodes dat energie 
goedkoop is worden ingekocht. 
Of omgekeerd: als energie duur is, 
kan het overschot worden verkocht. 
En in een ‘smart grid’ (zeg maar: een 
slim, lokaal energienetwerk) maken 
bijvoorbeeld buren afspraken over 
het verbruik van energie of laten 
dit aan een computer over: wie mag 
wanneer de wasmachine aanzetten 
en wanneer laadt mijn auto op?

Energiemanagement: 
niet meer gebruiken 
dan strikt nodig 

Meten is
weten, gissen 
is missen en 

gokken is
dokken.



38 39

Het hart van LG Flowers

Joyce Lansbergen en haar broer Mike zijn directeuren van LG Flowers in Pijnacker, 
een bedrijf met in totaal 10 hectare gerbera’s. Voor die bloemen is een goed klimaat 

belangrijk: als het te warm of juist te koud is, dan groeien de planten en bloemen niet 
goed. De hamvraag voor LG Flowers - en andere kwekers - is: hoe kan dat teeltklimaat 

bereikt worden met zo laag mogelijke energiekosten en impact op het milieu? 
Joyce Lansbergen: “Binnen en buiten onze kassen hangen veel sensoren. Die meten 
bijvoorbeeld de temperatuur in de kas, de luchtvochtigheid, de stand van de ramen, 

de wind of de zoninstraling. Al die gegevens worden verzameld in zogenoemde 
meetboxen, die sturen de data weer door naar een grote klimaatcomputer. 

Dat is het hart van ons bedrijf. De teeltmanager - dat is mijn vader - en 
een junior-teeltmedewerker zijn daar bijna fulltime mee bezig.”

' Wij meten
alles!'

Stroom produceren

LG Flowers gebruikt niet alleen veel 
energie - het produceert zelf ook 
stroom. Dat werkt zo: LG Flowers 
heeft zogenoemde WarmteKracht- 
installaties. Die gebruiken gas om 
stroom, warmte en CO2 te maken.  
De warmte en CO2 worden gebruikt 
in de kas voor de planten. De stroom 
die de gerberakwekerij zelf niet 
nodig heeft, wordt verkocht op de 
elektriciteitsmarkt. Daarmee zorgen 
bedrijven als LG Flowers ervoor dat 
de stroomvoorziening in Nederland 
en daarbuiten op peil blijft. Als het 
bijvoorbeeld nauwelijks waait en 
windmolens dus weinig stroom  
produceren, kunnen kwekers zich 
melden en verkopen zij de stroom 
aan het net. Een fijne (bij)verdienste 
voor veel kwekers. Maar, zo vertelt 
Joyce Lansbergen, voor LG Flowers 
staan de bloemen op de eerste 
plaats. “Wij kijken als eerste naar het 
ideale klimaat voor onze gerbera’s.”

Het laatste woord

De software op de klimaatcomputer 
bij LG Flowers maakt gebruik van 
zogenoemde ‘groeimodellen’. Dat zijn 
schema’s (gebaseerd op onderzoek) 
waaruit blijkt onder welke  
omstandigheden een gerbera het 
beste groeit en bloeit. Daarbij heeft 
de mens nog wel het laatste woord 
- in dit geval de teeltmanager en 
junior-teeltmedewerker. 
Zij beoordelen de interpretatie van 
de klimaatcomputer en beslissen 
of bijvoorbeeld de verwarming tóch 
aan moet. “Nu moeten tuinders zelf 
dus nog keuzes maken. Mijn droom 
is dat in de toekomst volledig 
autonoom telen mogelijk is. Dat we 
dus de gedachten van mijn vader in 
een computer kunnen stoppen.”
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De footprint van een gerbera Weetjes
1

2

3

De klimaatcomputer van LG Flowers bepaalt op basis van meetgegevens of 
bijvoorbeeld de WarmteKracht-installaties harder moeten werken. Daarmee 

heeft het teeltklimaat dus invloed op het energiemanagement van het bedrijf. 
Maar niet alleen dat. De klimaatcomputer en een zogenoemd ‘groeimodel’ 
berekenen wanneer de meeste gerbera’s klaar zijn om te oogsten, en dus 

wanneer meer oogstpersoneel nodig is. 
Bovendien berekent de computer de footprint van iedere gerbera. “We zijn al 

heel ver met het optimaliseren van de footprint, maar willen nóg verder gaan. 
Zo hebben we plannen voor grote hoeveelheden zonnepanelen. Dat kost serieus 
geld. Het gebruik van zonnepanelen is duurder dan gas. Maar goed omgaan met 

de omgeving en de maatschappij is voor ons een belangrijke bestaansgrond.”

 Ook een slimme thermostaat kopen? Op www.MilieuCentraal.nl staan tips 
voor het kopen van de thermostaat die bij u past.

 Bij veel energieleveranciers kunt u maandelijks via de mail een overzicht 
krijgen van uw energieverbruik. Handig om dit regelmatig te vergelijken met 

andere jaren of met het gemiddelde verbruik. 

In de tuinbouw wordt steeds meer gebruikgemaakt van big data, ook als het gaat  
om klimaat, teelt en energie. Via speciale applicaties kunnen telers hun data  

delen met andere telers en hun prestaties vergelijken en verbeteren.

Joyce Lansbergen



Samenwerken
Energie winnen
doe je samen
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In overleg met
klanten en buren

Zoals u in deze uitgave kunt lezen: met een flinke aardwarmtebron verbruikt u in 
een klap veel minder gas. Goed voor uw portemonnee, goed voor het milieu. Voeg daar 

een opslagtank en slimme computers aan toe, en u bent klaar.
Maar helaas, zo eenvoudig is het niet. Neem de aardwarmtebron: dat is een enorme 
investering die u niet kunt terugverdienen. Tenminste, als u alle warmte helemaal 
voor zichzelf houdt. U zult dus klanten moeten vinden. Een ander obstakel zijn uw 

buren. Als u een aardwarmtebron aanlegt, dan kunnen uw buren dat niet doen.
De oplossing is eenvoudig: samenwerken. De handen ineenslaan dus. Met buren, 
overheden, bedrijven. Daarmee zijn obstakels eenvoudiger te overwinnen en is 

makkelijker financiering te organiseren.
Samenwerking versterkt de energietransitie. In de tuinbouw zijn daarvan 

schitterende voorbeelden. En waarom zouden u en uw buren ook niet 
samenwerken met de tuinbouw?

Het poldermodel

Polderen is voor sommigen een vies 
woord. Maar Nederland is voor een 
groot deel gevormd door polderen. 
Letterlijk en figuurlijk. Grote delen 
van ons land waren ooit moerassig. 
Door genieën als Cornelis Lely zijn 
die gebieden drooggelegd: de huidige 
polders. Dat droogleggen lukte alleen 
door samenwerking tussen onder 
meer overheden en boeren. 
Vandaar dat die samenwerking ook 
‘polderen’ heet.

De handen ineenslaan

‘Wonen Voor Allen’. ‘Vereeniging ten 
Behoeve der Arbeidersklasse’. ‘Ons 
Dorp’. Woningbouwverenigingen 
hadden altijd schitterende namen. 
En wat die namen aantonen is het 
belang van samenwerking: alleen 
door de handen ineen te slaan is het 
mogelijk goede, betaalbare woningen 
te realiseren. Nog steeds spelen de 
woningcorporaties een belangrijke 
rol, maar ook op kleiner niveau 
werken eigenaren van woningen 
samen. Nederland telt ongeveer 
125.000 VvE’s. Den Haag is de stad 
met de meeste Verenigingen van 
Eigenaren: 19.000. VvE’s zorgen voor
het regelen van het onderhoud van het
gebouw en voor de gemeenschappelijke 
belangen van de eigenaren.

Met samenwerken 
kom je verder
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Omgaan met tegenstellingen

Niet alles gaat volgens planning en verwachting. Daarover kan Erik Persoon 
meepraten. Trias Westland wilde - als eerste! - een aardwarmtebron op 4 kilometer 
diepte boren. Die bodemlaag bleek echter niet geschikt. Daarom moest worden 
overgeschakeld op een bron op ‘slechts’ 2,3 kilometer diepte. Erik Persoon: “Bij zulke 
grootschalige projecten zet je vaak twee stappen vooruit, en één stap achteruit.”
Een tegenslag dus. Maar voor de aangesloten telers betekende die tegenslag  
eigenlijk alleen dat ze langer moeten wachten op aardwarmte. (De nieuwe bron heeft 
in juli 2019 het eerste warme water van 85ºC geleverd.) De telers ondervonden dus 
geen directe, financiële schade door die gewijzigde plannen. Trias Westland is 
namelijk een zelfstandig bedrijf, gesteund door enkele financiers en subsidie. 
Erik Persoon: “Om zoiets te organiseren heb je professionals nodig, bijvoorbeeld 
op bestuurlijk, financieel en juridisch vlak.”

Samenwerken
betekent ook: leren

omgaan met
tegenslagen

Follow the leader

Het is een simpele vraag, maar 
een belangrijke: waar begint 
samenwerking? In het geval van 
Trias Westland was er een kleine 
groep telers die iets met aardwarmte 
wilde doen, als mogelijk alternatief 
voor aardgas. Ze kwamen in contact 
met HVC, Capturam en Royal Flora-
Holland. Die sierteeltveiling heeft 
een groot netwerk. Binnen de kortste 
keren gaven 50 telers aan wel oren 
te hebben naar goedkope en 
duurzame energie. Erik Persoon: 
“Al bij de start waren er enkele 
‘opinieleiders’, dus bekende onder-
nemers. Dat is heel belangrijk voor 
de groepsdynamiek. Daarom is het 
belangrijk bij zulke grote projecten 
dat er trekkers zijn.”

Leren van elkaar

Gezamenlijk een energieproject 
realiseren is hard werken, weet Erik 
Persoon. Probeer al die eigenwijze 
ondernemers maar eens op één lijn 
te krijgen. “Het moeilijkste is: elkaar 
begrijpen, weten waarom iemand 
iets doet of vindt. En dan is het fijn 
als je het uiteindelijk voor meer 
dan 50% eens bent.”
Maar je leert er ook van. “De bedrijven
Capturam en HVC hebben veel 
ervaring en zijn ook partner in het 
project. Die hebben ons onder meer 
geleerd hoe je zulke grote projecten
met grote financiële belangen 
organiseert. Dat is heel inspirerend. 
Daar krijg je ook nieuwe ideeën van. 
En daarmee breng je zo’n complex 
project verder.”
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50 telers gebundeld

1

2

3

Tuinbouwondernemers zijn gewend samen te werken: 
zo richtten ze ooit coöperatieve veilingen op en wisselen 

ze teeltkennis uit via studieclubs. De behoefte aan 
betaalbare, duurzame energie geeft een nieuwe impuls 

aan die samenwerking.
Neem Trias Westland, een groep van 50 telers in het 

Westland. Samen met enkele partners investeren ze in 
aardwarmte en een bijhorend warmtenet. In 2017 gaven 

ze het startschot voor het boren naar aardwarmte, 
na jaren voorbereiding. 

Het was een flinke klus om al die telers te bundelen en 
de neuzen in één richting te krijgen, vertelt Erik Persoon, 

potplantenkweker en een van de initiatiefnemers van Trias 
Westland. Zo kenden veel telers elkaar voorheen niet. 

Trias Westland bestrijkt namelijk een flink gebied van vele 
vierkante kilometers. “Samenwerken gaat niet vanzelf.”

 Er bestaan duizenden managementboeken over samenwerken. En dat is niet voor 
niets. Samenwerken kan op verschillende manieren en is niet altijd eenvoudig.

 Steeds vaker wordt tuinbouwwarmte gebruikt voor woningen en andere  
bedrijven. Verspreid over Zuid-Holland zijn enkele projecten gerealiseerd 

of in voorbereiding, wellicht ook in uw directe omgeving.

 Op www.warmindewijk.nl vindt u een mooi voorbeeld van hoe binnen 
de gemeente Den Haag wordt samengewerkt op het gebied van energie.

Erik Persoon

Weetjes
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Tuinbouw werkt 
samen aan toekomstige 

warmtevoorziening

 Lokale bronnen, zoals geothermie en biomassa
 Warmtecollectieven/warmtecoöperaties
 Regionaal warmtenet

Legenda



Yes we can!Tot slot
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Sector op koers
Energietransitie. Wie heeft er niet van gehoord? Alleen 
jammer dat door alle discussies energietransitie soms 

vervelend, duur en ingewikkeld lijkt. En dat hoeft zeker 
niet zo te zijn. De oplossing: begin met eenvoudige zaken 

en probeer slim samen te werken.

West-Holland is een regio waar de economie voor een 
flink deel afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat 

komt niet alleen door de haven van Rotterdam, maar ook 
door de glastuinbouw. Voor het telen van groenten en 

bloemen in kassen is namelijk veel warmte nodig.
Maar de laatste decennia is de tuinbouw goed bezig.  

En dat is nog zacht uitgedrukt. Het verbruik is al flink 
gedaald. In 2040 wil de tuinbouw in de regio 
West-Holland volledig klimaatneutraal zijn. 

En daarvoor ligt de sector op koers.

Braafste jongetje van de klas

De tuinbouw krijgt de laatste jaren 
steeds vaker lof toegezwaaid. 
‘Kijk naar de glastuinbouw voor het 
bereiken van klimaatdoelstellingen’ 
wordt vaak gezegd in Den Haag. Door 
zowel links als rechts. Onze aanpak 
wordt geroemd.
Die aanpak bestaat onder meer uit 
efficiënter gebruikmaken van  
energie, isoleren van kassen en  
gebouwen, opslaan van warmte en 
het zelf opwekken van energie. 
De tuinbouw is flexibel en innovatief 
met energie, en slaagt er zo in om 
verse groenten, bloemen en planten
te telen. 
We willen u daarmee inspireren. 
We zijn er bovendien van overtuigd 
dat veel technieken die nu gebruikt 
worden in de kassen over niet al te 
lang ook beschikbaar zijn voor uw 
woning.
We geven u dus een kijkje in de 
toekomst van uw energie en die  
van de tuinbouw. 
En die toekomst is volgens ons 
rooskleurig: er zijn veel kansen 
voor verregaande energietransitie. 
De tuinbouw laat u zien waar die 
kansen liggen.

Samenwerken

De aanpak van de tuinbouw is rond 
1980 gestart met eenvoudige 
maatregelen, zoals isoleren van de 
gevels en schermen in de kas. 
Ook nu bestaat de aanpak niet 
alleen uit het toepassen van nieuwe
technieken op het eigen bedrijf. 
De tuinbouw is namelijk sterk in 
samenwerken. Dat zit, zeg maar, in 
de genen van de sector. Tuinders 
werken van oudsher samen, zoals in 
de teeltvernieuwing en bij de afzet 
van de producten. Nu werken ze 
ook samen in energietransitie. 
Zo stijgt het aantal coöperaties dat 
een aardwarmtebron exploiteert.
Vaak wordt ook samengewerkt 
met - zoals dat heet - de bebouwde 
omgeving. Er zijn inmiddels 
honderden huizen die verwarmd 
worden door tuinbouwondernemers. 
Een voordeel voor beide partijen, 
ook financieel. Met deze uitgave 
willen we u laten zien hoe 
samenwerking binnen de tuinbouw 
op het gebied van energie eruitziet. 
Die aanpak mag wat ons betreft 
de komende jaren groeien als een 
‘olievlek’.



56 57

Yes we can! 
We hebben nog tot 2050 de tijd om aan een klimaatneutrale 
samenleving te bouwen. Die weg is nog lang, maar elke reis 

begint met een eerste stap. Bedrijven in de glastuinbouw 
hebben die eerste stappen al gezet en zelfs hun ambitie  

uitgesproken om al in 2040 als een van de eerste sectoren  
in Nederland klimaatneutraal te zijn.

Wat u kunt doen om bewuster met energie om te gaan? 
Waarom wachten met de eerste stappen als de technieken 
er zijn, het op langere termijn geld oplevert en beter is voor 

het milieu? Soms helpen anderen u op weg. Een woning-
bouwvereniging bijvoorbeeld, een energiebedrijf of het 

energieloket van uw gemeente. 
Dus trek de stoute schoenen aan en informeer naar de mo-

gelijkheden. De tuinbouw is daarbij graag partner in grotere 
projecten vanuit de overtuiging dat we de (energie)doelen 

bereiken als we dat samen oppakken.
Tot snel!





Energie houdt ons bezig
We willen allemaal minder energie verbruiken. De een alleen vanwege 

de kosten, de ander om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 
Wat úw reden ook is: het meeste resultaat bereikt u door samen te werken. 

Investeer bijvoorbeeld samen met uw buren in de isolatie van uw woningen.
En het mooie is: in Zuid-Holland zijn duizenden buren die u écht kunnen helpen 

met energie besparen. Wie die buren zijn? De kassen natuurlijk!
Dankzij de tuinbouw loopt de provincie voor in de energietransitie. De tuinbouw 

is ook gewend samen te werken. Met elkaar, met concurrenten, met buren.
U woont dus in de allerbeste provincie om samen energie te besparen.

“De verduurzaming van de glastuinbouw, geeft ook een stimulans en  
mogelijkheden voor woonwijken. Op dit moment worden al circa  

600 woningen, het zwembad en een school door aardwarmte/geothermie van  
een grote tuinder in Pijnacker verwarmd. En dit is nog maar het begin!”

Frank van Kuppeveld, wethouder Pijnacker-Nootdorp

“In deze uitgave leest u hoe de tuinbouw werkt aan het minder gebruiken van 
fossiele brandstoffen. Verdiep u in de mogelijkheden, wees nieuwsgierig en  

laat de ‘ja maar’ modus los. Sta open voor nieuwe ontwikkelingen.”
Helga van Leur, expert Weer, Klimaat, Duurzaamheid & Gedrag, 

weervrouw RTL 1997-2017

WWW.GREENPORTWESTHOLLAND.NL


