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WOORDVOORAF

IndeNederlandseglastuinbouwbestondhetenergiegebruiktotvoorkort praktisch
geheeluit aardgas.Mededooractiviteiten inhet kadervande MilieuActie Plannenvan
denutsbedrijven isindeeerstehelftvandejarennegentighet leverenvanwarmte aan
deglastuinbouw toegenomen.
In1995bestondhetenergiegebruikvandeglastuinbouwvoor ruim7% uit warmte
vanderden.Indetweede helft vandit decennium zalditverdertoenemen.Eenaantal
restwarmteprojectenwordt momenteelgerealiseerdenhetaantalw/k-installatiesvande
nutsbedrijvenneemtverdertoe.Naastdeverminderingvanhetprimair brandstofverbruik
vandesectorwordthiermeetevenseenstapgezetnaareenmeerduurzameenergievoorzieningvandeglastuinbouw,watzoalsblijktuitdeDerdeEnergienotavanhetMinisterie
vanEconomischeZakeneenbelangrijk aspectisinhettoekomstig energiebeleidvande
Nederlandseoverheid.
Deglastuinbouw ende Nederlandseoverheid hebbenbegin 1993eenmeerjarenafspraak-energie (MJA-E)ondertekendmetalsdoelverbeteringvandeenergie-efficiëntie.Hetgebruik vanwarmtevanderdenwordt gezienalsdebelangrijkste optieom het
primair brandstofverbruik teverminderen.
Indevoor uliggende notawordendeeffecten vandeverwachte ontwikkelingen
vanhet gebruik vanwarmtevanderdengekwantificeerd.Hetonderzoek isuitgevoerd
opverzoekvandestuurgroepvandeMJA-Eeninopdrachtvanhet Landbouwschap.De
contactpersoonvanhetLandbouwschapisIr.J.P.vanNieuwkerk enhetonderzoek isuitgevoerddoor Ing.NJ.A.vanderVeldenenIr.A.P.Verhaegh.

DenHaag,juni 1996

SAMENVATTING

Deoverheidendeglastuinbouw hebben in 1993eenmeerjarenafspraak-energie gemaakt. Dedoelstelling vandeze afspraak iseenverbetering van de energie-efficiëntie in
deglastuinbouw met 50%over deperiode 1980-2000.Deenergie-efficiëntie ishet primair
brandstofverbruik pereenheidproduct.Hetgebruikvanwarmte vanderdenwordt gezien
alsde belangrijkste optie voor vermindering van het primair brandstofverbruik. In 1995
bestond het energiegebruik van de glastuinbouw voor ruim 7% uit warmte van derden.
Dit betreft ruim 6% warmte vanw/k-installatiesvannutsbedrijven,geplaatst op glastuinbouwbedrijven en 1 %restwarmte van elektriciteitscentrales.
De energie-efficiëntie bedraagt in 1995 60% ten opzichte van 1980. Indien geen
warmtevanderdenzouworden gebruikt,danzoudeenergie-efficiëntie in 199563% zijn
geweest. Door het gebruik van warmte vanderden isde energie-efficiëntie in 1995 dus
3 procentpunt beter.
Indetweede helftvanditdecenniumzalditverdertoenemen.Restwarmteprojecten
worden momenteel gerealiseerd in deB-driehoek,Ericaen Klazienaveen.Ook het aantal
w/k-installatiesvande nutsbedrijven neemtverdertoe.Dedoelstelling van het onderzoek
isdetoekomstige hoeveelheidwarmtelevering door genoemde activiteiten,de besparing
aanprimair brandstof enheteffect opdeenergie-efficiëntie te schatten.Hiervoor is informatie gebruikt van de nutsbedrijven.
Doorderestwarmteprojecten diena 1995ingebruik komen,zalhetaandeel warmte
vanderden in detotale energiebehoefte vande glastuinbouw naar schatting met 3 procentpunt toenemen. Door de w/k-installatiesvan nutsbedrijven die begin 1996 gepland
waren neemt het aandeel warmte van derden toe met 2,9 procentpunt. Gezamenlijk
neemt het aandeel warmte van derden hierdoor toe van 7,4% in 1995tot 13,3% bij het
volledig in gebruik zijnvan de projecten.
Zowel door de extraw/k-warmte alsdoor denieuwe restwarmteprojecten wordt circa2% primair brandstof bespaard;detotale besparingdoor warmtelevering isnaar schatting4%.Deze4 % gaatsamenmeteenverbeteringvandeenergie-efficiëntie. Afhankelijk
vande ontwikkeling van defysieke productie per m2kasverbetert de energie-efficiëntie
in het jaar 2000 met 1,9 tot 2,5 procentpunt.
Voor het realiserenvanverdere energiebesparing door het gebruik vanwarmte van
derden ishet van belang dat er meer bedrijven gebruik maken van deze warmtebron en
dat het aandeel in de totale warmtebehoefte op de bedrijven (dekking) bij de meeste
projecten hoger wordt. Deaspectendie bepalend zijnvoor de dekking zijn het warmteleverend vermogen per m 2 kas,het gebruik van C0 2van derden en het gebruik van rookgasreiniging bij w/k-installaties. Deze aspectenworden echter voor een belangrijk deel
reedsbepaald bij deopzetvandeprojecten.Aanbevolenwordt bijdeopzetvan projecten
hierextra aandacht aante schenken.Ook bij bestaande projecten wordt aanbevolen activiteiten te ondernemen om de dekking te verhogen.
Tot slotwordt aanbevolen de bedrijven met warmte van derden verder in kaart te
brengen waarna deze geplaatst kunnen worden ten opzichte van alle glastuinbouwbedrijven. Hierdoor ontstaat inzicht in de verdere mogelijkheden van warmtelevering aan
de glastuinbouw.

1. INLEIDING

Meerjarenafspraak

glastuinbouw

De overheid en de glastuinbouw hebben in 1993 een meerjarenafspraak-energie
(MJA-E)gemaakt Dedoelstellingvandezeafspraak iseenverbetering vande energie-efficiëntie indeglastuinbouw met 50%over deperiode 1980-2000.Voor 1995iseentussendoelstelling van40%ten opzichte van 1980vastgesteld.De energie-efficiëntie ishet primair brandstofverbruik per eenheid product. Deontwikkeling van de energie-efficiëntie
isdus afhankelijk van zowel de ontwikkeling van het primair brandstofverbruik als van
de fysieke productie.
In de glastuinbouw worden verschillende energiedragers gebruikt (aardgas, olie,
elektriciteit en warmte van derden). Het primair brandstofverbruik ishet brandstofverbruik dat nodig isvoor deproductievan deafzonderlijke energiedragers.Aardgas en olie
zijn reedsuitgedrukt inprimair brandstof. Voor elektriciteit isrelatief veel primair brandstof nodig en met het gebruik van warmte van derden wordt een belangrijke besparing
gerealiseerd (Van der Velden et al., 1996a).
Effect warmte van derden
Het primair brandstofverbruik geplaatst op glastuinbouwbedrijven gecorrigeerd
voor de buitentemperatuur isvoor 1995in degehele productieglastuinbouw geraamd op
4.184 miljoen m3aardgasequivalenten (a.e.).Perm2glasisdit 42,6m 3a.e.Hettotaal energieverbruik gecorrigeerd voor temperatuur en voor omrekening naar primair brandstof
isvoor 1995geraamd op 133,2 PJ.Dit laatste bestaat voor 7,4% uit warmte van derden.
Dit betreft 6,4% warmte van w/k-installaties van nutsbedrijven, geplaatst op glastuinbouwbedrijven en 1,0% restwarmte van elektriciteitscentrales. Hiermee wordt een belangrijke hoeveelheid primair brandstof bespaard.Indienerin 1995geenwarmte van derdenzou zijn gebruikt en al deze warmte geproduceerd zou zijn met de gasketels op de
glastuinbouwbedrijven dan zou het primair brandstofverbruik in 1995,44,8 m 3a.e. per
m2 bedragen.Door hetgebruik vanwarmtevanderden ligt het primair brandstofverbruik
per m 2 in 1995 dus 2,2 m3 a.e. per m2 lager ofwel door warmte van derden wordt er in
1995 5% bespaard op het primair brandstofverbruik.
De index voor de energie-efficiëntie bedraagt in 1995 60% (raming). Inde periode
1980-1995 isde energie-efficiëntie daarmee dus40%verbeterd. Indien er geen warmte
van derden zou worden gebruikt zou de index van de energie-efficiëntie in 1995 63%
hebben bedragen. Het effect vanhet gebruik van warmte van derden op de energie-efficiëntie bedraagt in 1995dus3 procentpunt.
Nieuwe

warmteleveringsprojecten

Inde periode t/m 1995zijn inde Nederlandse glastuinbouw een aantal activiteiten
ingang gezetwaardoor hetaandeelwarmte vanderden inde periode na 1995verder zal
toenemen. Dit betreft zowel restwarmte vanSTEG-centrales alswarmte van w/k-installaties van nutsbedrijven.
Inde B-driehoek (het gebied Bleiswijk,Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs), Erica
en Klazienaveenzijn restwarmteprojecten inaanleg.Bijalledrie de projecten wordt restwarmte geleverd vanuit STEG-eenhedenaan glastuinbouwbedrijven. De warmtelevering
isof wordt in 1996 gestart. Bij het bestaande restwarmteproject in Helmond/Asten e.o.
wordt gestart met leveringvanC02vanderdenwaardoor het aandeelwarmte van derden
op de bedrijven en daardoor detotale warmte-afzet van het project zal toenemen.

Denutsbedrijven zullen na 1995verder gaan met het plaatsen van w/k-installaties
op glastuinbouwbedrijven. Dit ismede eengevolg van het beschikbaar stellen vansubsidiesindejarent/m 1995.Eendeelvandeprojecten waarvoor inde periode t/m 1995subsidie isaangevraagd,zal indejaren na 1995gerealiseerd worden. Ook zijn er installaties
gepland met subsidie van het budget in 1996.
Doorgenoemde restwarmteprojectenenw/k-installatieszalhetaandeelwarmte van
derden indeglastuinbouw na 1995verdertoenemen.Dit resulteert in eenverdere besparing aan primair brandstofverbruik en heeft eenpositieve invloedop de energie-efficiëntie.
Doelstelling
Dedoelstellingvan het onderzoek isdetoekomstige hoeveelheid warmtelevering,
de besparing aanprimair brandstof en het effect op de energie-efficiëntie door genoemde activiteiten te schatten.
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2. METHODE

Informatie projecten
Voorhetinkaartbrengenvandeontwikkelingvanhetgebruikvanwarmtevanderdenisinformatie nodigoverdeverwachtehoeveelheidwarmteleveringenbesparingaan
primair brandstof.Hieroverisinformatieverzameldperproject.Dew/k-installatiesvande
nutsbedrijvenwordenhierbijeninhetvervolgvanditonderzoekgezamenlijkalséénprojectgezien.
W/k-installaties
Voordew/k-installatieswordt gebruik gemaaktvaninformatie vanhetProjectbureauWarmte/Kracht(PW/K).DoorPW/Kwordtjaarlijksgeïnventariseerdhoeveelw/k-vermogendenutsbedrijven indeglastuinbouw ingebruik hebben.Bovendienwordt door
PW/Kgeïnventariseerdwatdeverwachting isoverplaatsingindekomendejaren.Opbasisvandeze informatie iseenschatting gemaaktvandetoename van het gebruik van
w/k-warmtevanw/k-installatiesvannutsbedrijven.
Restwarmteprojecten
Voordeafzonderlijke restwarmteprojecten isinformatieverkregenvande betrokkennutsbedrijven.Ditbetreft informatieoverdecentralewaardewarmteenelektriciteit
wordt geproduceerd als informatie over de glastuinbouwbedrijven die zijn of worden
aangesloten.Op basisvandeze informatie iseenschatting gemaakt vande verwachte
hoeveelheidrestwarmteleveringper project.
Besparingprimair brandstof
Doorhetgebruikvanwarmtevanderdenwordt opdeglastuinbouwbedrijven minderaardgasverbruikt.Degecombineerdeproductievanelektriciteit enwarmte druktde
productievanelektriciteit invergelijking metalleenelektriciteitsproductie.Omtochaan
deelektriciteitsbehoefte tevoldoeniserdaardoorwat meerbrandstof nodig.Dezeextra
brandstofbehoefte ishetprimairbrandstofverbruik vandewarmteenisaanzienlijk minder dandeaardgasbesparing op de bedrijven.Hetverschil isde besparingaan primair
brandstof.
Voordebesparingopdebedrijvenisgebruikgemaaktvaneenonderzoek naargebruiksrendementen van aardgasgestookte ketels in de glastuinbouw (Nawrocki etal.,
1991).Uitditonderzoek blijktdatdemarginaleaardgasbesparingbijgebruikvaneenalternatievewarmtebronafhankelijk isvanhetcondensortypeaangeslotenopdegasketel.
Uitdiversebronnenisbekenddatdemeesteglastuinbouwbedrijven diegebruik maken
vanwarmtevanderdenbijdegasketeleenenkelvoudige condensoropeenapart net in
gebruik hebben(Verhoevenetal.,1996).Demarginale besparingdoor warmtevanderden bedraagt bij ditcondensortype gemiddeld30,6m3a.e.perGJwarmte.
Het primair brandstofverbruik van bestaande w/k-installaties en bestaande restwarmteprojecten isbekend(VanderVeldenetal., 1996a).In 1995bedragendezevoor
w/k-warmte8,93envoor restwarmte 9,83 m3a.e.perGJ.
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Tabel2.1 Besparingprimairbrandstofverbruikindeglastuinbouwbij bestaande w/k-installaties
en restwarmteprojecten
W/k-warmte
Gasbesparing glastuinbouwbedrijf (m3/GJ)
Primair brandstofverbruik (m3 a.eVGJ)
Besparingprimair brandstof (m3a.e./GJ)
(%)_a)

30,6
8,93
21,67
71

Restwarmte
30,6
9,83
20,77
68

a)Uitgedrukt inhetbrandstofverbruik datnodig isvoordewarmteproductie metde ketelop het
tuinbouwbedrijf.

Persaldowordt er per GJ w/k-warmte en restwarmte respectievelijk 21,67 en 20,77
m 3 a.e.aan primair brandstof bespaard (tabel 2.1).Uitgedrukt in de gasbesparing in de
gasketel isdit respectievelijk 71en 68%.PerGJ warmtelevering wordt dus circa 70% aan
primair brandstof bespaard.
Nieuwe projecten
Onderzocht isof de omrekeningsfactoren voorw/k-installaties geplaatst na 1995 en
de nieuwe restwarmteprojecten moeten worden aangepast. Hiervoor isgebruik gemaakt
van informatie van Senter; dit isde instantie die de subsidies op de w/k-installaties verstrekt in opdracht van het Landbouwschap en/of met Ministerie van Economische Zaken.
Voor de elektriciteitscentrales isgebruik gemaaktvaninformatie van de centrales en van
deskundigen van onder andere Novem.
Dekking
Met warmte vanderdenwordt meestal ineendeelvandewarmtebehoefte van een
glastuinbouwbedrijf voorzien. Dit wordt de warmtedekkingsgraad per jaar of kortweg
de dekking genoemd. Naast het aantal bedrijven dat per project wordt aangesloten en
het energiegebruik op deze bedrijven isdedekking vangrote invloedop dete realiseren
besparing aanprimair brandstof; de besparing bedraagt immers circa70% per geleverde
GJwarmte.
Uit praktijkevaluaties isgebleken dat dedekking bijw/k-installatiesuiteen loopt van
11t o t 66% en gemiddeld 35% bedraagt (Verhoeven et al.,1995). Bij restwarmte wordt
gemiddeld een hogere dekking gerealiseerd.Hier isde dekking gemiddeld 57%en loopt
uiteen van 24tot 100% (Van der Sluiset al.,1992). Bij de afzonderlijke projecten isgetracht informatie te verkrijgen over dete verwachte dekkingsgraad op de bedrijven.
Opkweek en

elektriciteitsverbruik

Destandvan zakenvande energie-efficiëntie (hoofdstuk 1)wordt bepaald voor de
productieglastuinbouw. Dit is alle glastuinbouw in Nederland exclusief het areaal opkweek. Deopkweek omvat in 19953% vanhettotaalglasareaal.Bijdew/k-installaties die
geplaatst worden na 1995ende nieuwe restwarmteprojecten kan ook warmte geleverd
worden aan bedrijven met opkweek. Gezienhet beperkte aandeel in het totaal areaal is
het effect hiervan buiten beschouwing gelaten.
Naast de gasbesparing wordt er door het gebruik van warmte van derden op de
glastuinbouwbedrijven ook eenhoeveelheid elektriciteit bespaard.Dit komt doordat met
deventilator van de brander minder verbrandingslucht in de ketel wordt gebracht. Deze
besparingaanelektriciteit isechter beperktvanomvang.Bovendien ishetaandeelelektriciteit in het totale energiegebruik van de glastuinbouw beperkt (2%). De besparing aan
elektriciteit isdaarom indit onderzoek buiten beschouwing gelaten.Inwerkelijkheid zal
het buiten beschouwing laten van de opkweek en de elektriciteitsbesparing elkaar gedeeltelijk compenseren.
12

Energie-efficiëntie
Heteffectvandeextrawarmtelevering endedaarmeegepaardgaande besparing
aanprimair brandstofopdeenergie-efficiëntie isbepaaldvoor alle projectengezamenlijk.Hierbij isgekeken naar hetjaar2000.Ditjaar isgekozendaar(nog) nietduidelijk is
wanneer de projectenvolledig isgebruik zijn.Iniedergevalisdit hetjaar 2000.Bovendienwordt heteffecthierdoorgeprojecteerdopdedoelstellingvandeMJA-E.Deontwikkelingvandeenergie-efficiëntieisnaastdeontwikkelingvanhetenergiegebruik ook afhankelijkvandeontwikkelingvandefysiekeproductie.Heteffectvandeextrawarmteleveringisdaarom bepaaldbijverschillende niveausvanontwikkeling vandefysieke productie.
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3. RESULTATEN

3.1 W/k-installatiesvan nutsbedrijven
Ontwikkeling

vermogen

Intabel3.1isdeontwikkeling gegevenvanhetelektrischvermogenvanw/k-installatiesvannutsbedrijven geplaatst opglastuinbouwbedrijven aanhetbegin vanhetkalenderjaar. Intabel 3.2ishieruit afgeleid hetgemiddeld vermogen perjaar. Ditis bepaald
door dewaarden per 1 januarivantwee opeenvolgende jaren optetellen endoor twee
te delen.

Tabel3.1 Ontwikkeling vanhet vermogenvanw/k-installaties vannutsbedrijvenop glastuinbouwbedrijven aanhetbeginvanhetjaar
Peildatum
1/1/91
W/k-vermogennutsbedrijven (MW.)

41

1/1/92
74

1/1/93

1/1/94

1/1/95

1/1/96

136

208

300

369

Bron:LEI-DLO(1991en1992)enPW/K(1993t/m1996).

Tabel3.2 Ontwikkelingvanhetgemiddeldvermogen vanw/k-installatiesvannutsbedrijvenop
glastuinbouwbedrijven perjaar
Jaar

W/k-vermogennutsbedrijven(MW.)

1991

1992

1993

1994

1995

58

105

172

254

335

Volgens PW/K(VanderSchans,1996)bestaanerbegin 1996bijdenutsbedrijven de
volgende plannen voor uitbreiding vandit vermogen inde glastuinbouw:
nog te realiseren metsubsidie 1995of eerder 68 MW,;
geplande projecten metsubsidie 1996
39 MW,en
gepland zonder subsidie
2 MW,.
In 1995 bedroeg hetgemiddeldw/k-vermogen335kW,(tabel3.2).Per1 januari1996
isdit met34toegenomen t o t 369MW,(tabel 3.1). Volgens PW/Kkomt hier op basisvan
desubsidieaanvragen t/m 1995 nog68MW,bij.Verwacht wordt datdeze installaties in
1996of eventueel in 1997 ingebruik worden genomen. Opbasisvan beleidsactiviteiten
t/m 1995zalhetvermogen vanaf 1995dusmetnog102MW,(34+68)toenemen.Uitgaande van dezelfde warmtelevering per eenheid vermogen alsbij de bestaande projecten
(VanderVelden etal., 1996)resulteert hetextravermogen aanw/k-installatiesineentoename vandewarmtelevering metcirca2,7PJ perjaar;ditis2,0%vanhettotaal energiegebruik indeglastuinbouw in1995.
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Omrekeningsfactor primair brandstof
Het primair brandstofverbruik vanw/k-warmte isafhankelijk van het elektrisch en
thermischgebruiksrendementvandew/k-installatiesenhetelektrisch gebruiksrendement
van elektriciteitscentrales in Nederland. Het elektrisch gebruiksrendement van de w/k-installaties isafhankelijk van het gebruik in deellast en het elektrisch vermogen van de installaties. Het thermisch gebruiksrendement isafhankelijk van het elektrisch gebruiksrendement en het gebruik vaneen rookgascondensor op dew/k (Verhoeven et al. f 1995). Op
basisvan informatie van onder andere Senter wordt verwacht dat deze variabelen voor
de geplande w/k-installaties geen grote veranderingen ondergaan ten opzichte van de
ingebruik zijnde installaties.Ook voor het elektrisch gebruiksrendement van de elektriciteitscentrales worden dekomendejarengeengroteveranderingenverwacht.Voor de berekeningen van het primair brandstofverbruik vande warmte uit het geplande w/k-vermogen wordt daarom dezelfde omrekeningsfactor gehanteerd als in 1995.
Besparing primair brandstof
Op glastuinbouwbedrijven bedraagt de marginale aardgasbesparing in de ketel gemiddeld 30,6 m3 per GJw/k-warmte (hoofdstuk 2).Met de 2,7 PJextra warmtelevering
wordt op de bedrijven 2,7 PJx30,6 m3/GJ= 82,6 miljoen m3gas perjaar bespaard.
Voor de extra warmtelevering isnodig aan primair brandstofverbruik 2,7 PJ x 8,93
m3a.eJGi = 24,1miljoen m 3a.e.perjaar. Persaldowordt met de 2,7 PJ extra w/k-warmte
dus82,6-24,1= 58,5 miljoen m3a.e.primair brandstof perjaar bespaard. Dit is 1,4% van
het primair brandstofverbruik vande glastuinbouw in 1995.Dezegetallen zijn weergegeven in tabel 3.3.
Toename w/k-vermogen subsidies 1996
Ookin 1996kanersubsidieworden aangevraagdvoorw/k-installaties.VolgensPW/K
is door de nutsbedrijven begin 1996 39 MW, vermogen gepland met subsidie 1996 en
2 MW,zonder subsidie (Vander Schans, 1996).Verwacht wordt dat deze installaties grotendeels inde periode 1997t/m 1998 ingebruik worden genomen.De subsidieaanvragen
in 1996kunnen inde loopvan 1996verdertoenemen.Indit onderzoek wordt uitgegaan
van het geplande vermogen begin 1996.
Voor dit extra vermogen van 41 MW, iseen overeenkomstig berekening gemaakt
(tabel 3.3) welke resulteert in een extra warmtelevering van 1,1 PJ(0,8% van de sector)
eneenbesparing aan primair brandstof van23,9miljoen m3a.e.perjaar (0,6%van desector).

Tabel3.3 Besparingprimair brandstof door extraw/k-vermogenvandenutsbedrijven
Eenheid
Extravermogen
Warmtelevering
Besparing bedrijven
Primair brandstof warmte
Besparingprimair brandstof

(MWe)
(PJ/jaar)
{%sector)
(milj. mVjaar)
(milj. mVjaar)
(milj. mVjaar)
{%sector)

Subsidie
t/m1995

Subsidie
1996

102
2,7
2,0
82,6
24,1
58,5
1.4

41
1.1
0,8
33.7
9.8
23,9
0,6

Totaal
143
3,8
2,9
116,3
33,9
82,4
2,0
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Totaaleffect
Intotaalwordt ereenuitbreiding vanhetw/k-vermogenvan 143MW e (102+41) verwacht. Dit resulteert in (tabel 3.3) een extra warmtelevering van 3,8 PJ(2,9% van de sector) en een besparing aan primair brandstof van 82,4 miljoen m3(2,0%van de sector).

3.2 Restwarmteproject B-driehoek
Algemene

informatie

Bijdit projectwordt restwarmte geleverdvanuiteenSTEG-eenheidte Rotterdam/Capelle aan den IJsselaan glastuinbouwbedrijven in de B-driehoek. De STEG-eenheid is de
RoCa-3-centrale van het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) en heeft een elektrisch
vermogen van 220 MW. Naast de energieproductie verzorgt EZHook het transport van
de warmte vandecentrale naar hettuinbouwgebied. Hiervoor iseen warmwaterleiding
aangelegd meteenlengte vancirca 10km.Dedistributie vandewarmte in het tuinbouwgebied evenals de levering aan de tuinders wordt verzorgd door Energie Delfland. Verwacht wordt dat het project in hetjaar 1997volledig operationeel zal zijn.
COflevering
Dit project onderscheidt zichvan andere restwarmteprojecten doordat ook C0 2 uit
de centrale wordt geleverdaande glastuinbouwbedrijven.Voor de C02-Ievering worden
de rookgassenvande centrale gebruikt. Alvorens deze naar detuinbouw gaan,wordt de
C02-concentratie inde rookgassenverhoogd door "naverbranding" in een hulpketel. De
C0 2 -rijke rookgassen worden via een aparte leiding getransporteerd naar de glastuinbouwbedrijven. Deze leiding isgelijktijdig met de warmteleiding aangelegd door EZH.
Dekking
Deglastuinbouwbedrijven krijgen een aansluitwaarde aan restwarmte van 1MVV^,
per hectare ofwel 100W^,per m2kas.Demaximale C02-Ieveringbedraagt 100kg per uur
perhectare.Mededoor de leveringvanC02wordt eenhogedekkingsgraad verwacht. Het
project gaat uit vaneengemiddelde dekkingsgraad van80%.Devraag isechter of dit gerealiseerd zal worden.
Uit praktijkevaluaties bij andere alternatieve warmtebronnen bleek de dekkingsgraad meestaltegentevallen.Bovendien ishetvolgens informatie vantuinders de vraag
of de maximale afname van 100kg C0 2 per hectare voldoende isom volledig in de C0 2 behoeftete voorzien.Uitonderzoek op eengroepvan40tomatenbedrijven (VanderSluis
et al., 1995) bleek dat de capaciteit van de C0 2 -ventilator gemiddeld 230 kg C0 2 per uur
bedraagt en uiteen liepvan88tot 514kg per uur. Hetgrootste deelvande bedrijven kan
dus meer C0 2doseren dan 100kg per uur. Indien de maximale C02-Ievering onvoldoende
is,zalde ketel alsnogvoor C02-productie ingezet kunnenwordenwat eennegatief effect
heeft op de dekkingsgraad.
Daarnaast heeft eendeelvande bedrijven eenwarmte-opslagtank ter beschikking
voor opslag van warmte die vrijkomt bij de productie van C0 2 met de ketel in perioden
zonder warmtevraag inde kas.Devraag isnuof dezetuinders detank ongebruikt zullen
laten of in bepaalde perioden toch de eigen ketel inclusief warmte-opslagtank zullen gebruiken.
Door de betrokken nutsbedrijven isbijééntuinder inhet project vooraf aande aansluiting op restwarmte een proef gehouden. Hierbij isde warmtelevering vanuit de centrale gesimuleerd vanuit eentijdelijke warmtebron en de C02-Ievering door zuiver C0 2 .
Uit registratiegegevens vandetuinder kanworden afgeleid dat de beoogde dekking van
80% het enejaarwel en het anderejaar niet isgehaald.Hierbij moetworden gemeld dat
de betreffende tuinder geenwarmte-opslagtank heeft enbovenop de zuivere C0 2 geen
extra C0 2 met de ketel heeft gedoseerd.
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Doorvoorgaandeaspectenwordt inditonderzoek uitgegaanvaneengemiddelde
dekkingvan70%.Wellicht iseendekkingvan80% indetoekomst realiseerbaar. Het effectvaneendekkingvan80%inplaatsvan70%zalwordengetoond.
Omrekeningsfactorprimair brandstof
Deomrekeningsfactorvandewarmtenaarhetprimair brandstofverbruik isafhankelijk vanhet elektrischgebruiksrendement vandeSTEG-eenheidindesituatie zonder
warmteleveringenindesituatie metwarmtelevering,hetthermisch gebruiksrendement
endeverliezen die optreden bij hettransportvandewarmte.Tenopzichte vandebestaanderestwarmteprojectenwordenhieringeengrotewijzigingenverwacht.Nadatde
projectenenigetijdfunctioneren,kanhieroverwellichtbetereinformatiewordenverkregen.Inditonderzoekwordt bijallerestwarmteprojecten uitgegaanvandeomrekeningsfactordiegebruiktisvoordebestaandeprojecten(hoofdstuk2).Dezeomrekeningsfactor
bedraagt 9,83 m3a.e.perGJ warmte.Ditbetekent dat erper geleverde GJrestwarmte
9,83m3aardgasaanprimair brandstof nodigisindecentrale.
Glastuinbouwbedrijven
Uit informatie vanEnergie Delflandishetvolgendegebleken:
135bedrijvenmetcirca256haglastuinbouwzijnofwordenin1996aangeslotenop
derestwarmte;
de bedrijven hebben eengemiddeldgasverbruik vanruim900.000m3perjaar;
degemiddelde bedrijfsomvangbedraagteenkleine 19.000m2glasenhieropwordt
gemiddeld 51m3gasper m2kaswordt verstookt.
Uitmeerderebronnenisbekenddatw/k-warmtevrijwelalleengeleverdwordt aan
bedrijven meteentotaal brandstofverbruik vanmeerdan500.000m3a.e.perjaar (Van
der Velden et al., 1996a).Onderdezegrenslijkt hetvoor denutsbedrijven economisch
niet interessant eenbedrijf aantesluiten.
BijhetrestwarmteprojectindeB-driehoekwordt ookwarmtegeleverdaanbedrijvenmeteenlagerbrandstofverbruik. Hettotaalbrandstofverbruik opdebedrijven loopt
uiteenvangrofweg250.000totbovende3miljoenm3a.e.perjaar.Indieneenrestwarmteleiding ineenbepaaldestraattochwordt aangelegd ishet kennelijk demoeite waard
om ook bedrijven met een lager brandstofverbruik dan500.000m3gasperjaar aante
sluiten.Hetaandeelvandebedrijvenmeteenbrandstofverbruik onderde500.000m3per
jaar isechter beperkt enbedraagt circa15%.
Hetareaalperbedrijf looptuiteenvangrofweg 5.000m2tot ruim5haendebrandstofintensiteit van20tot 70m3perm2.Hetaandeelbedrijven met minder dan 1 haglas
bedraagtcirca10%.Ditgeldtookvooreenbrandstofintensiteitvanminderdan40m3per
m2.
Degemiddelde bedrijfsomvangvanhetgespecialiseerdeglastuinbouwbedrijf inNederlandiscirca12.000m2glasengemiddeldwordtruim500.000m3a.e.brandstofperjaar
verstookt (VanderVeldenet al., 1996a).Debedrijvendieinde B-driehoek aangesloten
worden op restwarmte zijndusrelatief groteenenergie-intensieve bedrijven.
Besparingprimair brandstof
Uitgaandevaneengemiddelde brandstofintensiteitvan51m3perm2eneendekkingvan70%wordterperm2,36m3a.e.warmtegeleverd.Op256haresulteertditineen
restwarmteleveringvan2,9PJ perjaar;ditis2,2%vandesector.Hiermeewordt opdebedrijven2,9 PJ x30,6m3/GJ =88,7miljoen m3aardgasbespaard.
Uitgaandevandehuidigeomrekeningsfactorenishiervoornodigaanprimairbrandstof 2,9 PJ x9,83 m3a.eJG} =28,5miljoen m3.Persaldowordt erdus88,7-28,5=60,2
miljoen m3a.e.aanprimair brandstof bespaard(1,4%vandesector).
Dezegetallenzijnweergegevenintabel3.4.Eenovereenkomstigeberekeningisgemaaktvooreengemiddeldedekkingvan80%.Ditresulteertineenextrawarmtelevering
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van3,3PJ eneenbesparingaanprimairbrandstofvan68,6miljoenm3a.e.perjaar ofwel
1,6%vandesector.Dedekking heeftduseenbelangrijke invloedopdete leverenhoeveelheidwarmte endete realiserenbesparingaanprimair brandstof.
Tabel3.4 BesparingprimairbrandstofrestwarmteprojectB-driehoekafhankelijkvandewarmtedekkingsgraad

Warmtelevering
Besparingbedrijven
Primairbrandstofwarmte
Besparingprimairbrandstof

Eenheid

Dekking
70%/jaar

Dekking
80%/jaar

(PJ/jaar)
(%sector)
(milj.mVjaar)
(milj.mVjaar)
(milj.mVjaar)
(%sector)

2,9
2,2
88,7
• 28.5
60,2
1.4

3,3
2,5
101.0
32,4
68,6
1.6

Toekomstige uitbreiding enHSL
Hetprojectisopgezetvoorhetareaaldatmomenteelwordtaangesloten.DeB-driehoekomvatechtermeerglasareaal.Ookiserruimtevoorvestigingvannieuweglastuinbouwbedrijven. Deaangelegde warmtetransportleiding kantechnischgezien gebruikt
wordenommeerbedrijvenaantesluiten.DeleidingligtvanuitRotterdam/Capelletot bijna de A12 (snelweg Den Haag -Utrecht).Erbestaan ideeën om aan het einde vande
transportleidingeenSTEG-centraletebouwen.Metdebestaandewarmtetransportleiding
zoudewarmtevandezenieuweSTEG inhetkassengebiedkunnenwordengebracht.Het
areaalaangeslotenoprestwarmte kanhierdoorongeveerverdubbelen.Ookdanblijft er
nogglasareaaloverdatnietisaangeslotenoprestwarmteenkanernognieuwareaalgebouwdworden.
Naasteventueletoekomstige uitbreiding bestaat het gevaardat het project inde
toekomst kleinervanomvangwordt. Dithangtsamenmet deaanlegvandeHogeSnelheidslijn(HSL)tussenRotterdamenSchiphol.Hetkabinetheeftonlangsbeslotenvooreen
tracévoordezelijndatlooptdoorhetgebieddatisofwordtaangeslotenoprestwarmte
(HSL-tracéA1).Antwoordenopdevragenof enhoeveelglasbedrijvenerzullenverdwijnen, of er herlocatie in het gebied plaatsvindt,of ereventueelvervangende bedrijven
kunnenwordenaangeslotenenwatdit betekentvoordeafzetvanrestwarmtezijnmomenteelnogniettegeven.Welbestaathetgevaardathetprojectindetoekomst kleiner
vanomvangzalzijn.
Bijdeberekeningeninhethierbeschrevenonderzoekzijneeneventueeltoekomstigeuitbreiding endemogelijkeeffectenvandeHSLbuiten beschouwinggelaten.
3.3 Restwarmteproject Erica
Algemene informatie
Bij dit restwarmteproject wordt aan glastuinbouwbedrijven restwarmte geleverd
vanuiteenSTEG-eenheid.Zoweldeglastuinbouwbedrijven alsdecentralestaaninErica
indeprovincie Drenthe.DeSTEG-eenheidheeft eenelektrischvermogenvan67,5MW.
Hetproject isevenalsinKlazienaveen(paragraaf3.4)vanGasEdonte Emmen.Ditiseen
vennootschap onderfirmametalsaandeelhouders EdonW/k EmmenB.V.(50%)en GasunieW/k EmmenB.V.(50%).Dezelaatstetweezijneen100%dochtervanrespectievelijk
deEDONenGasunie.Bijditprojectisdebedieningvandecentraleuitbesteed aanEPON
endewarmtedistributie aan EDON-Oost(voorheenEGDZuid-Oost Drenthe).Verwacht
wordt dathet project in 1997volledigoperationeelzijn.
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Dekking
Deglastuinbouwbedrijven krijgeneenaansluitwaarde aanrestwarmte van0,7 MW^
per hectare ofwel 70W^ per m2kas.Naast restwarmte kan er bij dit project ook centraal
C0 2geleverd worden.Deleidingen hiervoor zijn aangelegd. Dit betreft echter geen C0 2
uit de rookgassen van de centrale zoals bij het project in de B-driehoek (paragraaf 3.2)
maar zuiver C02.Door het gebruik vandeze C02vanderden kandedekkingsgraad hoger
worden.
Geziende (discussie over de) prijsstelling van de C0 2 lijkt het vooralsnog niet waarschijnlijk datveeltuinders gebruik zullen makenvanzuiver C0 2 .Voor het restwarmtepreject te Ericawordt uitgegaan van een gemiddelde dekking van 50% op jaarbasis. In dit
onderzoek wordt dezedekking ook alsuitgangspunt gehanteerd.Wellicht kanindetoekomst een hogere dekking worden gerealiseerd.Met C02-Ieveringwordt binnen het project gedacht aan eendekking van60%.Heteffect vaneen dekking van 60% zal worden
getoond.
Glastuinbouwbedrijven
Uit informatie van GasEdonte Emmen ishet volgende gebleken:
een kleine 60 bedrijven met hierop een kleine 90 ha glastuinbouw is of wordt in
1996 aangesloten op de restwarmtebron;
de bedrijven hebben een gemiddeld gasverbruik van circa800.000 m 3per jaar;
de gemiddelde bedrijfsomvang iscirca 15.000m2glas en hierop wordt gemiddeld
52 m 3 per m 2kaswordt verstookt.
Het brandstofverbruik per bedrijf loopt uiteenvangrofweg 50.000t o t bovende 2,5
miljoen m 3perjaar. Bij dit project zijn er echter nog uitbreidingsmogelijkheden voor de
individuele bedrijven. Het aandeelvande bedrijven met een brandstofverbruik onder de
500.000 m 3perjaar bedraagt circa30%.
Het areaal per bedrijf loopt uiteenvangrofweg 5.000 m2tot ruim 4 ha ende brandstofintensiteit van 15tot 80 m 3 per m 2 .Het aandeel bedrijven met minder dan 1ha glas
bedraagt circa30%en circa23% heeft een brandstofintensiteitvanminder dan40m 3per
m2.Ook bij dit project hebben we duste maken met relatief grote en energie-intensieve
bedrijven.
Besparing primair

brandstofverbruik

Uitgaande van een gemiddelde brandstofintensiteit van 52m 3per m 2en een dekking van 50% wordt er per m 2 ,26m3a.e.warmte geleverd.Op90 ha resulteert dit in een
restwarmteleveringvan0,7 PJ perjaar; dit is0,5%vandesector. Hiermee wordt op de bedrijven 0,7 PJx30,6 m3/GJ= 21,4 miljoen m 3aardgas bespaard.
Uitgaande vandehuidige omrekeningsfactoren (paragraaf 3.2)ishiervoor nodig aan
primair brandstof 0,7 PJx9,83 m 3a.eVGJ=6,9 miljoen m3a.e.Persaldowordt erdus21,46,9 = 14,5 miljoen m 2 a.e. aan primair brandstof perjaar bespaard;dit is0,3% van het
primair brandstofverbruik in de sector.
Deze getallen zijn weergegeven in tabel 3.5. Hierin zijn ook de resultaten bij een
dekking van 60%vermeld.Eengemiddelde dekkingvan60%resulteert in eenwarmteleveringvan0,8 PJ perjaareneen besparingaanprimair brandstof van 16,6miljoen m 3a.e.;
dit is0,4% van het verbruik in de sector.
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Tabel3.5 BesparingprimairbrandstofrestwarmteprojectEricaafhankelijkvan dewarmtedekkingsgraad
Eenheid
Warmtelevering
Besparing bedrijven
Primair brandstof warmte
Besparing primair brandstof

(PJ/jaar)
(% sector)
(milj. m'/jaar)
(milj. mVjaar)
(milj.mVjaar)
(% sector)

Dekking
50%/jaar
0,7
0,5
21,4
6,9
14,5
0,3

Dekking
60%/jaar
0,8
0.6 •
24.5
7.9
16,6
0.4

3.4 Restwarmteproject Klazienaveen
Algemene informatie
Bijhetrestwarmteproject teKlazienaveenwordt restwarmtegeleverdaanglastuinbouwbedrijven uit eenSTEG-eenheid.Het betreft eenzelfde centralealsin Erica(paragraaf3.3) meteenelektrischvermogenvan67,5MW.Ookdeeigendomvandit project
isgelijk aandie inErica.
Dekking
Ookbijdit project krijgendeglastuinbouwbedrijven eenaansluitwaardeaanrestwarmtevan0,7MW«,perhectareofwel 70W*perm2kasenkanzuiverC02wordengeleverd.HetgebruikvandezeC02doordetuinderswordt echternietverwacht.Ookbij dit
projectwordtuitgegaanvaneengemiddeldedekkingvan50%enheteffectvaneendekkingvan60%bijC02vanderdenwordtgetoond.Bijditprojectheefteendeelvandebedrijven een w/k-installatie in combinatie met belichting in gebruik. Bij deze bedrijven
wordt naarverwachting minderwarmtegeleverd.
Glastuinbouwbedrijven
Uit informatie vanGasEdonte Emmenishetvolgendegebleken:
een kleine 40 bedrijven met hierop een kleine 55haglastuinbouw isof wordt in
1996aangeslotenopderestwarmtebron.DitisminderdaninErica.InKlazienaveen
iser nog ruimte omnieuwe bedrijvenof uitbreidingvanbestaande bedrijvenaan
te sluitenoprestwarmte;
de bedrijvenhebben eengemiddeldgasverbruik vancirca750.000m3perjaar;
de gemiddelde bedrijfsomvang iscirca 14.000m2glasenhieropwordt gemiddeld
55m3gasper m2kaswordt verstookt.
Hetbrandstofverbruik perbedrijf looptuiteenvangrofweg80.000tot circa 1,5 miljoenm3gasperjaar.Hetaandeelvandebedrijvenmeteenbrandstofverbruik onderde
500.000m3perjaar bedraagtcirca25%.
Hetareaalperbedrijf looptuiteenvangrofweg 1.500m 2 totruim3haendebrandstofintensiteit van30tot 80m3perm2.Hetaandeelbedrijven metminder dan 1 haglas
bedraagtcirca25%encirca10%heefteenbrandstofintensiteitvan minderdan40m3per
m2.Ook bijdit project betreffen hetdusrelatief grote enenergie-intensieve bedrijven.
Besparingprimair brandstof
Uitgaandevaneengemiddelde brandstofintensiteit van55m3perm2eneendekking van50%wordt erper m2,27,5m3a.e.warmte geleverd.Op55haresulteert dit in
eenleveringvan0,5PJwarmte perjaar.Doordeaanwezigheidvaneeneigenw/k-instal20

latieopeenaantalbedrijvenwordt uitgegaanvan0,4PJ; dit is0,3%vandesector.Hiermeewordt opdebedrijven0,4PJx30,6m3/GJ= 12,2miljoenm3aardgasbespaard.
Uitgaandevandehuidigeomrekeningsfactorenshiervoornodigaanprimairbrandstof0,4x9,83m3a.eJGJ =3,9miljoenm3a.e.Persaldowordt erdus12,2-3,9=8,3miljoena.e.aanprimair brandstof bespaard;dit is0,2%vandesector.
Dezegetallenzijnweergegeven intabel3.5.Hierin zijnook deresultaten bijeen
dekkingvan60%vermeld.Eengemiddeldedekkingvan60%resulteertineenwarmteleveringvan0,5PJperjaareneenbesparingaanprimairbrandstofvan10,4miljoenm3a.e.;
dit is0,2%vanhetverbruik indesector.
Tabel3.6 BesparingprimairbrandstofrestwarmteprojectKlazienaveenafhankelijkvandewarmtedekkingsgraad
Eenheid
Warmtelevering
Besparing bedrijven
Primair brandstof warmte
Besparingprimair brandstof

(PJ/jaar)
(% sector)
(milj. m'/jaar)
(milj. mVjaar)
(milj. mVjaar)
(%sector)

Dekking
50%/jaar
0,4
0,3
12,2
3,9
8,3
0.2

Dekking
60%/jaar
0.5
0,4
15.3
4.9
10,4
0,2

3.5 Restwarmteproject Asten e.o.
Algemene informatie
VanuitdeSTEG-centralete HelmondwordtrestwarmtegeleverdaanglastuinbouwbedrijveninAstene.o.DeSTEG-eenheidisvandePNEM TransportenOpwekking ende
warmtedistributie wordt verzorgd door de PNEMDistrict Deurne.Indejaren 1991t/m
1995wordt aan30glastuinbouwbedrijvenwarmtegeleverd.Ditbetrefteentotalewarmteleveringvangemiddeld0,20PJ perjaar.In1995isditcirca14%vandetotalerestwarmtelevering aandeglastuinbouw en0,2%vandetotale energiebehoefte indeglastuinbouw.
In 1990/91bedroeg op 14van de30bedrijven dedekkingsgraad gemiddeld40%
(VanderSluisetal.,1992).Bijdeandererestwarmteprojectenlagdedekkingsgraadhoger
(56%inwest-Brabant en81%indePlukmadesepolder).
Warmte-afzet project
Detotalewarmte-afzetvanhetgeheleprojectisjaarlijkslichtteruggelopenvan0;22
PJ in 1991 tot 0,18 PJ in 1995.Volgensmondelinge informatievandewarmteleverancier
wordt dezeachteruitgangveroorzaakt doordat detuindersmeer C02zijngaandoseren
welkewordt geproduceerd metdeeigengasketel.
Momenteelwordt ergewerkt aancentrale leveringvanC02.Volgens mondelinge
informatievanhet nutsbedrijf zalC02vanderdenwordengebruikt op23vande30bedrijvenmetrestwarmte;metdezebedrijvenzijncontractenafgesloten.Deplanning isom
inmei 1996testartenmetdeleveringvanC02.Hierdoorzalermeerwarmte per bedrijf
kunnenwordenafgezet.Dewarmteleverancierverwachthierdooreen10tot 15%hogere
warmte-afzettenopzichtevan 1995.Dewarmte-afzetwordt dancirca0,20 PJ;dit is0,02
PJ meerdanzonderhetgebruikvanC02vanderden(tabel3.7).Hetaandeelvandit project indetotale energiebehoefte vandesectorneemthierdoortoe van0,14tot 0,16%.
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Besparing primair brandstof
Met de extrawarmteleveringvan0,02 PJwordt circa0,6 miljoen m3a.e.bespaard op
de bedrijven en hiervoor isin de centrale 0,2 miljoen m3a.e.aan primair brandstof nodig.
Persaldo iser hierdoor een besparing aan primair brandstof van 0,4 miljoen m3a.e.; dit
is0,01%van het primair brandstofverbruik in de sector.

Tabel3.7 Extrabesparingprimair brandstofdoor C02-leveringrestwarmteprojectAsten
Eenheid
Warmtelevering
Besparing bedrijven
Primair brandstof warmte
Besparingprimair brandstof

(PJ/jaar)
(%sector)
(milj.m'yjaar)
(mifj. mVjaar)
(milj.mVjaar)
(%sector)

Zonder
C02

Met
C02

0,18
0.14
5.5
1,8
3.7
0,09

0,20
0,16
6,1
2,0
4,1
0,10

Verschil
0,02
0,02
0,6
0,2
0,4
0,01

3.6 Totaaleffect op energiegebruik en energie-efficiëntie
Energiebesparing
Intabel 3.8zijndeenergetische effecten vandeafzonderlijk projecten vermeld;ook
ishet totaal van alle projecten gegeven. Uit het overzicht blijkt dat de restwarmteprojecten en dew/k-installatiesvande nutsbedrijven gezamenlijk zullen resulteren ineen extra
hoeveelheidwarmtelevering aandeglastuinbouw vancirca7,8 PJ perjaar.Dit is5,9% van
deenergiebehoefte vandeglastuinbouw. Hetaandeelwarmtevanderden indeglastuinbouw bedroeg in 1995 circa 7,4% en neemt hierdoor toe t o t 13,3%.
Deextra warmtelevering resulteert ineenbesparing aan primair brandstof van 166
miljoen m 3a.e. perjaar. Uitgedrukt in het primair brandstofverbruik van de sector is dit
4,0% perjaar. Door detoekomstige extra warmtelevering wordt dus4,0% extra primair
brandstof bespaard.
Debijdragen van dew/k-installatiesen het restwarmteproject in de B-driehoek zijn
het grootst. De bijdrage van de w/k-installaties ende restwarmteprojecten gezamenlijk
zijn ongeveer even groot. Hettotale gebruik vanwarmte vanderden inde glastuinbouw
(bestaande en nieuwe projecten) bestaatdan voor 70% uit w/k-warmte en voor 30% uit
restwarmte.
Fysieke productie
Deenergie-efficiëntie ishet primair brandstofverbruik per eenheid product De ontwikkeling van de energie-efficiëntie isnaasthet energiegebruik dus ook afhankelijk van
deontwikkeling vandefysieke productie.Defysieke productie per m2kasisinde periode
1980-1992 met 72%toegenomen. Dit iseengroeivoet van gemiddeld 4,4% perjaar. Na
1992 isde fysieke productie minder toegenomen. In 1993 isdeze gelijk gebleven en in
1994 en 1995 bedraagt de groeivoet gemiddeld 1,5% per jaar (raming). Waarschijnlijk
speelt de grotere aandacht voor de kwaliteit van de producten hierbij een rol (Van der
Velden et al., 1996a).
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Tabel3.8 Overzichtvandeenergetischeeffectenvanextrawarmteieveringaan deglastuinbouw
Project

Besparing primair brandstof

Extra
warmteievering
(PJ/jaar)

Aandeel energiegebruik sector
(%)

W/k-installaties
- subsidiet/m 1995
-subsidie 1996

2.7
1.1

2,0
0,8

58
24

1.4
0.6

- totaal w/k

3.8

2.9

82

2.0

2,9
0.7
0,4
0,02

2,2
0,5
0,3
0,02

60
15
8
0,4

1.4
0,3
0.2
0.01

- totaal restwarmte

4,0

3,0

83

2.0

Totaal warmte

7.8

5,9

166

4.0

Restwarmte
- B-driehoek
• Klazienaveen
- Erica
- Asten e.o. a)

(milj. m3 a.e.)

(%sector)

a)Dit betreft extrawarmteievering bijeenbestaand project

Energie-efficiëntie
Intabel 3.9wordt aangegevenwat het effect isvande extra warmteievering op de
energie-efficiëntie in hetjaar 2000.Indetabel isook het effect van de ontwikkeling van
defysieke productie indeperiode 1995-2000opdeenergie-efficiëntie weergegeven;hierbijwordt uitgegaan vanverschillende niveausvandeontwikkeling vandefysieke productie.Vervolgens isweergegeven wat het effect isvan de extra warmteievering. Hierbij is
zowel het effect van alleen de extra w/k-warmte alsvan alleen de extra restwarmte als
van de totale extra warmteievering gegeven.

Tabel3.9 Effect vandeontwikkeling vandefysiekeproductie envan deextrawarmteievering
op deenergie-efficiëntie in2000
Toename
fysieke
productie
perm 2
(%/jaar)
-1
-0,5
0
0,5
1
1.5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

extra warmteievering

Verbetering energie-efficiëntie
door extra warmteler
centpunt)

w/k-w restw. totaal

w/k-w

restw.

totaal

1.2
1.2
1.2
1.2
1,1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1,0
1,0
0,9

1,3
1,2
1,2
1,2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9

2.5
2,4
2,4
2,3
2,3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.9
1.9

Energie-efficiënti«sin2000(% 1980)
geen extra
warmteleverng

63,4
61,8
60,3
58,8
57,3
55,9
54,6
53,3
52.0
50,7
49,5
48,4
47.2

62.1
60,6
59,1
57.6
56,2
54,8
53,5
52.2
51,0
49,7
48,6
47.4
46,3

62.1
60,6
59.1
57.6
56,2
54,8
53.5
52,2
50,9
49.7
48.5
47,4
46.3

60.9
59.3
57.9
56,4
55,1
53,7
52,4
51,2
49,9
48,7
47.6
46,4
45,3
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Deenergie-efficiëntie bedraagtin199560,3%(raming).Indiendefysiekeproductie
perm2evenalsindeperiode1994-1995met1,5% perjaartoeneemtdankomtdeenergieefficiëntie in2000uitop 55,9(tabel3.9).
Indienookdeextrawarmteleveringvan5,9%endebesparingaanprimairbrandstof
van4,0%inbeschouwingwordt genomenwordtdit 53,7%.Indezesituatieresulteertde
extrawarmtelevering ineenverbeteringvandeenergie-efficiëntie met2,2 procentpunt
(55,9-53,7).Hierbijzijndeoverigevariabelenzoalstotaalenergiegebruik enperm2inde
sector,aandelen overige energiedragers enareaalgelijk gehouden aandewaarden in
1995.Het effect van alleenw/k-warmte isgelijk aan dievanalleen restwarmte enbedraagt 1,1 procentpunt.
Defysiekeproductieperm2kanzichookandersontwikkelen.Bijeentoenamevan
defysieke productieperm2met4%perjaarwordt in2000deenergie-efficiëntie zonder
extra warmtelevering 49,5%enmetextrawarmtelevering 47,6%.Deverbetering door
extrawarmtelevering isindan2,0procentpunt.Alsdefysieke productiegelijk blijft ten
opzichte van 1995,isdeenergie-efficiëntie in2000zonder extrawarmtelevering60,3%
en met extra warmtelevering 57,9%.In deze situatie isde verbetering door de extra
warmtelevering 2,4 procentpunt.
Heteffectopdeenergie-efficiëntieisdusminder bijeensterkeregroeivandefysieke productie. Dit komt doordat de energie-efficiëntie het quotiënt isvan het primair
brandstofverbruik endefysiekeproductie.Bijeenhogerefysiekeproductiewordthetprimairbrandstofverbruik gedeelddooreengrotergetalwaardoor heteffectvandebesparingaanprimair brandstof kleiner wordt.
Afhankelijkvandeontwikkelingvandefysiekeproductie perm2kaszaldeenergieefficiëntiedoordeextrahoeveelheidwarmtelevering inhetjaar2000met1,9tot2,5procentpunt verbeteren. Debijdrage vanw/k-warmte en restwarmte hieraan isongeveer
evengroot (tabel3.9).
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4. CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN

Conclusies
Doorderestwarmteprojecten inde B-driehoek,EricaenKlazienaveendiena1995
ingebruik komenzalhetaandeelwarmtevanderden indetotale energiebehoefte van
deglastuinbouwmet3procentpunttoenemen.Doordew/k-installatiesvannutsbedrijven
diebegin 1996geplandwarenneemthetaandeelwarmtevanderdentoe met2,9procentpunt.Gezamenlijk neemthetaandeelwarmtevanderdenhierdoortoevan7,4% in
1995tot 13,3%bijhetvolledig ingebruik zijnvandeprojecten.
Hetaantalbedrijvendatbijgenoemdeprojectenwordtaangeslotenoprestwarmte
bedraagtcirca235enhetglasareaalcirca400ha.Debedrijvenhebbengemiddeld 17.000
m2glasmeteengasverbruikvancirca830.000m3perjaareneenbrandstofintensiteitvan
eenkleine 50m3perm2.
Hetextravermogenaanw/k-installatiesvannutsbedrijvengeplaatst indeglastuinbouwbedraagt 143MW,enneemthierdoortoevan335MW,in1995tot478MWtbijhet
ingebruikzijnvandeinstallatiesdiebegin 1996geplandwaren.Hetbijbehorendeaantal
bedrijvenenareaalglasisnietbekend.
Naasthetaantalbedrijvendatgebruikmaaktvanwarmtevanderdenendewarmtevraagopdezebedrijvenisdewarmtedekkingsgraadvandeexternewarmtebronvangrote invloedopdewarmte-afzetaandeglastuinbouwendehiermeeterealiserenenergiebesparing.Bijrestwarmte isdedekking meestalhogerdanbijw/k-installaties.
Zowel door deextra w/k-warmte alsdoor de nieuwe restwarmteprojecten wordt
circa2,0%primair brandstof bespaard;degezamenlijke besparingis4,0%.
Deze4%gaatsamenmet eenverbetering vandeenergie-efficiëntie. Afhankelijk
vandeontwikkelingvandefysiekeproductieperm2kasverbeterdde energie-efficiëntie
inhetjaar2000met 1,9tot 2,5 procentpunt.
Aanbevelingen
Voor hetrealiserenvanverdereenergiebesparingdoorhetgebruikvanwarmtevan
derdeniszowelvanbelangdatermeerbedrijvengebruik makenvandeze warmtebron
alsdat dedekking hoger wordt.
Dedekking kanwordenverbeterddooreengroterwarmteleverendvermogenper
m2kas,hetgebruik vanC02vanderdenenhetgebruik vanrookgasreiniging bijw/k-installaties.Dezeaspectenwordenvooreenbelangrijkdeelreedsbepaaldbijdeopzetvan
de projecten.Aanbevolen wordt bijdeopzetvanprojectenhierextra aandachtaante
schenken.Ookbijbestaandeprojectenwordtaanbevolenactiviteitenteondernemenom
dedekkingteverhogen.
Aanbevolenwordt deaantallenbedrijvenenareaalmetwarmtevanderdenverder
inkaarttebrengenwaarnadezegeplaatstkunnenwordentenopzichtevanalleglastuinbouwbedrijven, het areaal enbedrijfsgrootteverdeling. Hierdoor ontstaat inzicht inde
verderemogelijkhedenvanwarmteleveringaandeglastuinbouw.Vervolgenskanuitgezochtworden inwelkegebiedenclustersvanbedrijvenbestaandieaangesloten zouden
kunnenworden op eenrestwarmtebron.
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