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C02-eraission isthe C02-production caused by burning fuel
minus the C02-intake by the plants. The C02-emission in 1989 is
estimated to be about 65 kilogrammes perm.2at anormal temperature level and at 6million tons for the entire glasshouseindustry.
In the future a rise in the price of natural gas is expected. This will cause the fuel consumption per m2will to decrease. The amount of electricity bought from the grid will further
increase, aswell as the production level perm2.The energyefficiency will further improve and the objective of an improvement up to some 50Z in the year 2000 looks to be achievable.
Because of the expected higher price of natural gas, not
only the fuel consumption but also the C02-emission per m2 will
decrease. The total area under glass, however, will probably
grow, so that the decrease of the total C02-emission might be
less. Depending on the increase in the price of natural gas the
total C02-emission will in 2000 be reduced by 0.2 to 1.3 million
tons.
The fuel consumption and therefore the C02-emission can be
further reduced by extra energy-saving measures and the use of
alternative energy sources.The energy-saving measures considered as the most important are the thermal screen, the combustion
gas condenser and heat storage. The possibilities of closed
glasshouses are investigated. The largest possibilities for
saving fuel are the simultaneous production of heat and power
using the extract heat from electric power stations or total
energy units in the glasshouse-industry.
It is recommended to promote these energy-saving options by
technical and economic research.
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1. Inleiding

Deglastuinbouw iseenenergie-intensieve bedrijfstak.Voor
hetverwarmenvandekassenwordtvoornamelijkaardgasgebruikt,
indejarentachtigwasditjaarlijksgemiddeld ruim3miljard
m3.Hetelektriciteitsverbruik istenopzichtevanhetbrandstofverbruikgering.
InhetNationaalMilieubeleidsplan (NMP)endeStructuurnota
Landbouwwordtgestreefdnaareenverbeteringvandeenergieefficiencymet50Zoverdeperiode 1980-2000.Ditstreven isgerichtophetterugdringenvandeC02-emissieinhetmilieu.Onder
energie-efficiencywordtverstaanhetenergieverbruikpereenheid
produkt.Deontwikkelingvandeenergie-efficiencywordtduszowelbepaald doordeontwikkelingvanhetenergieverbruikalsvan
defysiekeproduktie.HetvervolgophetNMP,het "NMP-plus",zal
waarschijnlijkgericht zijnopdetotaleemissievanC02inons
milieu.Dit laatste isvooralafhankelijkvandeabsolutehoeveelheid brandstofdiewordtverbruikt enmindervandefysieke
produktie.
Dedoelstellingvanditonderzoekbestaatuitdriedelen.
Teneerstewordt de ontwikkeling
van het energieverbruik,
de produktie en de energie-efficiency
over de periode 1980-1989 in
beeldgebracht endeC02-emissie in1989geschat.Tentweede
wordt onderzocht in hoeverre de doelstelling
van het NMPen het
NMP-plus wordt gerealiseerd.
Hiervoorwordenschattingengemaakt
vandeontwikkelingvandeenergie-efficiencyendeC02-emissie
overdeperiode 1990-2000.Totslotwordt ingegaanopde technische mogelijkheden omeenverlagingvanhetenergieverbruiken
deC02-emissie terealiseren.
Onderhetenergieverbruikwordtverstaanhetprimaireverbruikaanenergie indevormvanbrandstof enelektriciteit opde
produktiebedrijven.Hetverbruikvanenergiebijdefabricagevan
toeleveringsprodukten zoalskunstmest enverpakkingsmateriaalen
hetbrandstofverbruikvoorexterntransportwordt buitenbeschouwinggelaten.Ookhetenergieverbruikvanopkweekbedrijvenvalt
bijdezedefinitie buitendedoelgroep.Wesprekendanvande
produktie-glastuinbouw.
Inhoofdstuk2wordtdemethodevanonderzoekuiteengezet.
Deontwikkelingenvandeprijsenhetverbruikvanenergie,van
defysiekeproduktieenvanhetenergieverbruikpereenheidproduktoverdeperiode 1980-1989endeC02-emissie in1989worden
inhoofdstuk3beschreven.Inhoofdstuk4komendeontwikkelingen
indeperiode 1990-2000aanbod.Detechnischemogelijkhedenvoor
verlagingvanhetenergieverbruikendeC02-emissiekomenin
hoofdstuk5aandeorde.
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2.Methode

2.1 Periode 1980-1989
De ontwikkelingen inde periode 1980 tot enmet 1989 worden
zowel voor de gehele sector als voor de subsectoren, groente,
snijbloemen en potplanten, in beeld gebracht. Hiervoor zijn de
volgende gegevens gebruikt:
areaal, afkomstig van de CBS landbouwtelling inmei;
gasprijs en -verbruik, afkomstig van de Gasunie;
prijs en verbruik van elektriciteit van het openbare net,
afkomstig van de sectorrekening glastuinbouw van het LEI;
buitentemperatuur (graaddagen), afkomstig van het KNMI;
fysieke produktie, berekend uit de sectorrekening glastuinbouw van het LEI.
Het totale energieverbruik wordt berekend door het brandstofverbruik (aardgas en olie)en het elektriciteitsverbruik om
te rekenen naar energie-inhoud. De m3 gas, liters of kg olie en
kWh elektriciteit worden daarbij omgerekend naar Megajoule. Hierbij wordt uitgegaan van de onderste verbrandingswaarde van de
brandstoffen. Bij het elektriciteitsverbruik wordt uitgegaan van
het gebruik van het openbare net. Dit isdus exclusief de elektriciteitsproduktie door de tuinbouwbedrijven-zelf met warmte/
kracht installaties. De inwarmte/kracht installaties gebruikte
brandstof is inbegrepen in het brandstofverbruik.
De ontwikkeling van de fysieke produktie wordt bepaald op
basis van de geldelijke opbrengst. Deze wordt gecorrigeerd voor
de prijsmutaties van de voortgebrachte produkten. Indien bijvoorbeeld de geldopbrengst in 1980ƒ 48 en in 1981 ƒ 50 bedroeg en de
prijzen zijn met 32 gedaald, isde produktie gestegen van 48 tot
50 gedeeld door (1-0,03) ofwel 51,5.De produktie wordt uitgedrukt in guldens van 1980.
De prijsmutatie wordt bepaald op basis van maandgemiddelden.
Weging vindt plaats op basis van het aandeel in de totale produktiewaarde. Het resultaat van deze berekening isde geldelijke opbrengst tegen het prijspeil van het basisjaar 1980.Dit kengetal
wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de fysieke produktie.
Deze berekening impliceert dat de verschillende eenheden van
fysieke produktie (kg, stuks, bossen) bij elkaar worden geteld
door weging naar gemiddelde opbrengstprijs. Een kg tomaten van
bijvoorbeeld ƒ 2wordt minder sterk gewogen dan een kg paprika's,
een potplant of een bos bloemen van bijvoorbeeld ƒ 5 en sterker
dan een krop sla van bijvoorbeeld 50 cent. Hierdoor wordt ook
rekening gehouden met een verandering in het teeltplan door bijvoorbeeld overschakeling van goedkopere hetelucht-tomaten in combinatie met de teelt van sla naar duurdere stooktomaten.
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De C02-emissie (netto-emissie)wordt geschat op basis van de
uitstoot door het verstoken van brandstof (bruto-emissie)minus
de opname door het gewas.

2.2 Periode 1990-2000
De prognose van de ontwikkeling van de energie-efficlency in
de periode 1990-2000 wordt bepaald door op de ontwikkeling van
het energieverbruik en de fysieke produktie per m2.De prognose
voor de sector isgebaseerd op die van de subsectoren groente,
bloemen en potplanten. Hierbij isde ontwikkeling van het areaal
van belang omdat de verhouding tussen de subsectoren zich kan
wijzigen en de ontwikkeling per subsector kan verschillen.
De schattingen van het areaal zijn gebaseerd op modelberekeningen van het LEI (Van der Ploeg en Trip, 1990). De ontwikkeling
van het areaal is indit model afhankelijk van de vraag naar
glastuinbouwprodukten en van de fysieke produktie per oppervlakte-eenheid.
De toekomstige ontwikkeling van de fysieke produktie per
oppervlakte-eenheid isafhankelijk van teelttechnische ontwikkelingen en isgeschat op basis van de ontwikkeling inde periode
tot 1989 en informatie van deskundigen op dit terrein.
De prognose van de toekomstige ontwikkeling van het brandstofverbruik zijn gebaseerd opde relaties tussen het verbruik,
de prijs en de buitentemperatuur inde periode 1980-1989. Bij de
prognose van het elektriciteitsverbruik isdit de relatie tussen
het verbruik, de brandstofintensiteit en de autonome ontwikkeling
in de periode 1980-1987. De analyses zijn uitgevoerd met behulp
regressie-analyse. Voor de buitentemperatuur wordt uitgegaan van
een gemiddeld jaar. Voor de ontwikkeling van de gasprijs worden
de scenario's van het Ministerie van Economische Zaken aangehouden (Energieprijspaden, 1987).
De C02-emissie wordt bepaald door het brandstofverbruik en
de opname door het gewas.Het brandstofverbruik is afhankelijk
van de brandstofintensiteit en het areaal. De opname door het
gewas hangt samen met de produktie.
Voor de toekomstprognoses van de energie-efficiency en de
C02-emissie is een computermodel ontwikkeld. Hiermee kunnen varianten worden doorgerekend.

2.3 Technische mogelijkheden
Het laatste deel van het onderzoek isgericht op de technische mogelijkheden die kunnen leiden tot vermindering van het
brandstofverbruik en daarmee de C02-emissie tot 2000. Hierbij
wordt zowel gekeken naar energiebesparende maatregelen als alternatieve energiebronnen. Energiebesparende maatregelen verminderen
de warmtevraag of het brandstofverbruik op de glastuinbouwbedrij-
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ven terwijl alternatieve bronnen de benodigde warmte of elektriciteit op een andere wijze produceren dan gebruikelijk inde
tuinbouw. Dit laatste kan ooktot gevolg hebben dat het brandstofverbruik ende C02-emissie daalt. Indit onderzoek wordt geen
economische vergelijking gemaakt.
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3. Periode 1980-1989

3.1 Âreaal
Het areaal produktie-glastuinbouw bedraagt in 1980 8527 en
in 1989 9166 ha, een toename van 639 ha ofwel 7X (zie bijlage 1,
tabel bl.l). De uitbreiding heeft vooral plaatsgevonden vanaf
1984. Dit areaal is exclusief de opkweek welke in deze periode is
toegenomen van 228ha tot 384ha.
De ontwikkeling per subsector (groente, bloemen en potplanten)geeft een ander beeld te zien. Bij de glasgroente daalt
het areaal iederjaar met gemiddeld 41 ha, in 1980was het areaal
4574ha en in 1989was dit gedaald tot 4201 ha. Het areaal snijbloemen bedraagt in 1980 3187 ha en blijft tot 1984vrijwel stabiel. Vanaf 1984 neemt het areaal duidelijk toe. In 1989 bedraagt
het areaal 3684ha, dit iseen toename van 487 ha vanaf 1980.Gemiddeld per jaar isdit 55 ha. De ontwikkeling bij de potplanten
is spectaculair. Het areaal neemt toe van 766 ha in 1980 tot 1281
in 1989. Dit is een toename van 515 ha of 67Z.

3.2 Energie
3.2.1 Prijs
In bijlage la (tabel bl.2) isde ontwikkeling van de gemiddelde prijs van aardgas en elektriciteit voor de glastuinbouw
zowel nominaal als tegen reële prijzen van 1980vermeld. In 1980
bedraagt de gasprijs 19,5 cent perm3.Na de tweede energiecrisis
in het begin van de jaren tachtig nam de gasprijs sterk toe tot
43,7 cent per m3 in 1984,het jaarmet de hoogste prijs, om daarna weer even sterk te dalen. In 1987 ligt de prijs weer op het
niveau van het basisjaar 1980. In 1988 zienwe een lichte stijging en in 1989 een lichte daling van de gasprijs. Indien de gasprijs wordt gecorrigeerd voor de koopkracht van de gulden bedraagt deze in 1984 38,0 en in 1989 16,2 cent per m3 uitgedrukt
in centen van 1980.
Bij de elektriciteitsprijs zienwe eenzelfde ontwikkeling.
In 1980 bedraagt deze 22,8 cent per kWh, in 1985 isdeze gestegen
tot 28,0 cent en in 1987 isook deze prijs weer terug op het
niveau van 1980.
3.2.2 Verbruik

Absoluut
Voor het verwarmen van de kassen wordt voornamelijk aardgas
gebruikt. Het aandeel olie daalt van 4Z in 1980 tot 0.5Z in 1989
en isdaarom omgerekend naar aardgas (zie bijlage 1, tabel bl.3).
15

In 1980 bedraagt het brandstofverbruik Inde produktie-glastuinbouw 3333 miljoen m3 a.e (aardgasequivalenten, 31,65M J ) .Tot en
met 1983 daalt het verbruik tot 2366miljoen m3 a.e., daarna
treed jaarlijks met uitzondering van 1988 een stijging op tot een
verbruik van ongeveer 3260miljoen in 1989.
Het elektriciteitsverbruik is ten opzichte van het brandstofverbruik gering. In 1980 bedraagt het gebruik van elektriciteit van het openbare net inde produktie-sector 370miljoen kWh.
Dit blijft vrijwel constant tot in 1983.Vanaf 1983 neemt het
verbruik sterk toe tot ongeveer 577miljoen kWh in 1989. Dit is
exclusief de elektriciteitsproduktie door de tuinders-zelf met
warmte/kracht-installaties.
Het totale energieverbruik (brandstof en elektriciteit) bedraagt in 1980 106,8miljoen GJ. Inde jaren daarna daalt dit tot
76,2miljoen GJ in 1983 en stijgt vervolgens tot ongeveer 105,5
miljoen GJ in 1989.Het aandeel van de elektriciteit gekocht van
het openbare net inhet totale energieverbruik neemt toe van 1,2%
in 1980 tot 2.0X in 1989.
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Intensiteit
De brandstofintensiteit bedraagt in 1980 39,1 m3 a.e. per
m2, zie tabel bl.4van bijlage 1. Inde jaren 1981 en 1982 neemt
dit onder invloed van de sterk stijgende brandstofprijzen zeer
sterk af tot resp. 34,4 en 28,7m3 a.e. per m2. Ondanks de nog
steeds sterk stijgende brandstofprijzen isde daling van de
brandstofintensiteit in 1983 beperkt (zie figuur 3.1).Dit iste
verklaren doordat tuinders inde jaren daarvoor ervaarden dat men
niet te ver kon gaanmet het terugdringen van het brandstofverbruik zonder dat dit ten koste ging van het niveau en de kwaliteit van de produktie.Aan de produktie werd meer prioriteit gegeven. Vanaf 1983 neemt de brandstofintensiteit toe tot 37,3 m3
a.e. perra2in 1987. In 1988 en 1989 ligt de brandstofintensiteit
op een lager niveau. Dit zijn echter klimatologisch relatief
warme jaren.
Bij de subsectoren zien we eenzelfde ontwikkeling. De brandstofintensiteit ligt bij de bloemen en bij de potplanten op een
hoger niveau dan bij de groente (zie bijlage 1,tabel bl.4). Bij
de groente wordt in 1980 gemiddeld 32,1m3 a.e. perm2 verstookt.
Bij de bloemen isdit 46,4en bij de potplanten 50,7.De brandstofintensiteit neemt in 1981 en 1982 ook sterk af. De afname is
bij de bloemen en de potplanten groter dan bij de groente. Bij de
groente stijgt het brandstofverbruik over de periode 1980-1989
licht terwijl het bij de bloemen en de potplanten duidelijk afneemt.
Het verbruik van elektriciteit van het openbare net bedraagt
in 1980 inde produktie-glastuinbouw gemiddeld 4,3kWh perm2.
Tot in 1983 blijft dit vrijwel gelijk. Vanaf 1983 neemt het verbruik sterk toe tot 6,3 kWh per m2 in 1989.Een overeenkomstige
ontwikkeling zien we ook bij de subsectoren. Ook bij het elektriciteitsverbruik ligt het absolute niveau bij de groente lager en
bij de bloemen en de potplanten hoger. De toename van het electriciteitsverbruik van het openbare net is bij de potplanten
groter dan bij de groente en de bloemen.
De totale energie-intensiteit (brandstof en elektriciteit)
bedraagt inde produktie-glastuinbouw in 1980 gemiddeld 1252 en
in 1989 1149MJ perm2. Inde glasgroente isdit in resp. 1028 en
1061MJ per m2; bij de bloemen 1487 en 1192 en bij de potplanten
1619 en 1311 MJ perm2.
3.2.3 Relaties

Brandstof
Het brandstofverbruik blijkt inde periode 1980-1989 sterk
afhankelijk te zijn van de buitentemperatuur en van de brandstofprijs. Bij een lagere buitentemperatuur zal ermeer brandstof
nodig zijn om de gewenste temperatuur inde kas te handhaven. De
afhankelijkheid van de prijswordt verklaard doordat tuinders bij
een hogere gasprijs de kosten proberen te verminderen door besparingen.
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Graaddagen
Het niveau van de buitentemperatuur wordt uitgedrukt in
graaddagen. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde buitentemperatuur per etmaal. Indien de buitentemperatuur boven de 18C
ligt wordt ervan uitgegaan dat er geen warmte nodig isvoor het
verwarmen van de kas;dit wordt de stookgrens genoemd. Iedere
graad Celsius die de gemiddelde etmaaltemperatuur van de buitenlucht onder de stookgrens ligt noemen we een graaddag. Bij een
gemiddelde etmaaltemperatuur van 12C bedraagt het aantal graaddagen 6 en bij een etmaaltemperatuur van -5 C isdit 23.Het aantal graaddagen per jaar isvermeld in tabel bl.5 van bijlage 1.
Over de periode 1951 tot enmet 1989 bedraagt het aantal graaddagen gemiddeld 3237, dit wordt beschouwd als een "normaal jaar".
In het basis-jaar 1980 ishet aantal graaddagen bijna gelijk aan
een "normaal jaar". Uit de tabel blijkt dat 1985, 1986 en 1987
relatief koude en 1988 en 1989 relatief warme jaren zijn geweest.

Relaties
De verschillen in brandstofintensiteit tussen de jaren inde
produktie-glastuinbouw wordt voor 88Ïverklaard door het aantal
graaddagen en de hoogte van de gasprijs (zie bijlage 2 ) .Als het
aantal graaddagen 100 hoger ligt isde brandstofintensiteit ruim
0,6 m3 a.e. perm2 hoger. Bij een stijging van de reële gasprijs
met 10cent perm3 blijkt de brandstofintensiteit bijna 4,7 m3
a.e. per m2 lager te liggen. De tuinders hebben inde periode
1980-1989 dus sterk gereageerd te hebben op de prijsveranderingen
van het aardgas.
Bij de groente isde invloed van het aantal graaddagen lager
(0,37ra3a.e./m2 per 100 graaddagen) en bij de bloemen (0,91 m3
a.e./m2) en bij de potplanten (0,87m3 a.e./m2) hoger. De invloed
van de gasprijs is bij de groente -4,3 m3, bij de bloemen -5,1 en
bij de potplanten -4,6 m3 a.e. per 10 cent gasprijsstijging. Per
subsector wordt resp. 862, 632 en 57Zvan de verschillen in
brandstofintensiteit verklaard.

Elektriciteit
Het gebruik van elektriciteit van het openbare net (excl.
eigen produktie)blijkt samen te hangen met de brandstofintensiteit en daarnaast vindt jaarlijks een autonome groei plaats. De
samenhang met de brandstofintensiteit kan verklaard worden doordat bij een hoge brandstofintensiteit de brander van de ketel en
de circulatiepompen van het verwarmingssysteem intensiever gebruikt worden en meer elektriciteit vragen. De autonome groei per
jaar wordt verklaard doordat op de bedrijven steeds meer activiteiten plaatsvinden die het elektriciteitsverbruik doen toenemen.
Voorbeelden hiervan zijn dewatergift door middel van druppelaars, substraatteelt, recirculatie van water, mechanisatie en
automatisering. Tevens zal de toename van het gebruik van belichting een grote invloed hebben.
De resultaten van de regressie-analyse staan vermeld in bijlage 3. Over de periode 1980-1987 blijkt de brandstofintensiteit
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en de autonome groei per jaar de verschillen in elektriciteitsafname tussen de jaren inde produktie-glastuinbouw voor 98%te
verklaren. Bij de groente isdit 96, bij de bloemen 97 en bij de
potplanten 90%. Inde produktie-glastuinbouw wordt per verstookte
ra3gas 0,067 kWh elektriciteit van het openbare net gebruikt. Bij
de groente en de bloemen isdit 0,066 en bij de potplanten 0,071
kWh. De autonome groei bedraagt inde gehele sector 0,25 kWh per
m2 per jaar. Bij de groente isdit 0,16, bij de bloemen 0,29 en
bij de potplanten 0,38 kWh perm2 per jaar. De verschillen tussen
de subsectoren worden mogelijk verklaard uit het feit dat het
aandeel belichting bij de bloemen en de potplanten groter is.

3.3 Produktie
De ontwikkeling van de fysieke produktie per m2 glas over de
jaren 1980-1998 isuitgedrukt inguldens van 1980 en vermeld in
tabel bl.6 van bijlage 1. In de produktie-glastuinbouw bedraagt
de fysieke produktie in 1980 47,4 perm2. In alle jaren daarna
zien we een toename tot in 1989 de produktie 75,4 per m2 bedraagt.
Dit is een toename van 59% in 9jaar. Gemiddeld per jaar stijgt
de produktie met 6,6%-punt ten opzichte van 1980.Uitgedrukt in
de produktie van het voorafgaande jaar bedraagt de stijging gemiddeld 5,3% per jaar. Deze getallen maken duidelijk dat inde
jaren tachtig de produktie perm2 inde glastuinbouw zeer sterk
is toegenomen.
Bij de groente bedraagt de fysieke produktie in 1980 35,7
per m2. In 1989 isdit 59,4per m2, een stijging van gemiddeld
7,3%-punt per jaar. Bij de bloemen stijgt de produktie van 55,8
in 1980 tot 78,8 in 1989 ofwel 4,6%-punt per jaar. Bij de potplanten isdit resp. 81,9, 118,4 en 5,4%-punt.
De toename van de fysieke produktie isdus het grootst bij
de groente. Dit kan worden verklaard door grootschalige overschakeling naar de teelt op substraat en de intensivering van het
teeltplan. Overschakeling naar de teelt op substaat levert een
extra produktieverhoging op. Verder zijn er veel bedrijven met
hetelucht-verwarming overgeschakeld naar buisverwarming en wordt
er langer doorgeteeld.

3.4

Energie-efficiency

Het energieverbruik per eenheid produkt bedraagt in 1980 in
de totale produktie-glastuinbouw 26,4MJ per eenheid produkt. Bij
de groente is dit 28,8, bij de bloemen 26,6 en bij de potplanten
19,8. In tabel 3.1 isde ontwikkeling van het energieverbruik per
eenheid produkt uitgedrukt inprocenten van dat in 1980.Het
energieverbruik per eenheid produkt inde produktie-glastuinbouw
blijkt in 1981 gedaald te zijn tot 84%van het verbruik in 1980.
Dit is een verbetering van 16%. In 1982 daalt deze verder tot
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66Z.Indejaren 1983en1984Isdedalinggering. In1985,1986
en1987zienweeenlichtestijging (ditwarenklimatologischrelatiefkoudejaren)waarna in1988en1989opnieuweendalingoptreedt.
In1989bedraagthetenergieverbruikpereenheid produkt58%
tenopzichtevanhetniveauvan 1980.Deenergie-efficiency isin
deproduktie-glastuinbouw indeperiode 1980-1989metgemiddeld
42Zisverbeterd.Ditwordtveroorzaakt dooreendalingvanhet
energieverbruikvangemiddeld 82perm2eneenstijgingvande
produktievangemiddeld 59Zperm2.Hierbijdient rekeninggehoudentewordenmethetgegevendat 1989eenrelatiefwarmjaaris
geweesthetgeeneenlagerenergieverbruiktotgevolgheeft.Indienhetaantalgraaddagenopeennormaalniveauhadgelegenzou
volgensderelatiesuitparagraaf 3.3.3 deenergie-intensiteit in
1989ongeveergelijkzijnaandie in1980enhetenergieverbruik
pereenheidprodukt zijngedaald zijntot63Zvandat in1980.
Ondernormaleomstandigheden zoudeenergie-efficiency in1989
verbeterd zijnmet37Z.
Tabel 3.1

Index energie-efficiency
1980-1989
(1980-100)

per subsector

over de

periode

19801981 19821983 1984198519861987 19881989
1) 1)
Groente
Bloemen
Potplanten
Totaal

100
100
100
100 84

89
80
78
66

69
63
61
62

66
59
62
61

67
56
60
63

69
59
60
64

67

68
63
64

74
64
65

64
58
57

59 58

1)Raming.
Deontwikkeling bijdesubsectoren isovereenkomstig.De
verbetering vandeenergie-efficiencybijdegroente isondanks
desterkeregroeivandeproduktie ietsmindermaarbedraagtnog
altijd 38Z.Ditwordtveroorzaakt dooreenhogerenergieverbruik
perm2 in1989tenopzichtevan 1980.Bijdebloemen isdeverbeteringmet 43Zenbijdepotplantenmet44Zgroterdanbijde
groente.Bijeennormaaltemperatuurniveau in1989zoudeverbetering resp.34,36en38Zhebbenbedragen.

3.5 C02-emissie
DeC02-emissiedoordeglastuinbouw (netto-emissie)bestaat
uithetverschiltussendeC02-produktiedoorhetverstokenvan
brandstof (bruto-emissie)endenetto-opnamedoorhetgewas.Het
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62
57
56

verbruik van elektriciteit van het openbare net veroorzaakt geen
C02-produktie op de glastuinbouwbedrijven. De netto-opname door
het gewas bestaat uit de opname door assimilatie en de afgifte
door dissimilatie.

Bruto-emissie
Bij het verstoken van 1m3 aardgas komt 1,8 kg C02 vrij. Omdat het olieverbruik in 1989 0,5X van het totaal brandstofverbruik bedraagt isvoor de C02-uitstoot 1,8kg perm3 a.e. aangehouden.
In 1989wordt inde glastuinbouw gemiddeld 35,6 m3 a.e. per
m2 verstookt. Hierdoor wordt 64kg C02 per m2 geproduceerd. In de
totale sector bedraagt het aardgasverbruik in 1989 3259 miljoen
m3 a.e. en de C02-produktie 5,9miljoen ton. Indien 1989 qua temperatuur een normaal jaarwas geweest zou de bruto C02-emissie
resp. 70 kg en 6,4 miljoen ton bedragen hebben.

Opname
De jaarlijkse opname van C02 door assimilatie bedraagt bij
een jaarrond stooktomatenteelt onder gebruikelijke teeltomstandigheden 6,77 kg perm2 (Houter, 1989). Dit moet gecorrigeerd
worden voor de C02 die vrijkomt door dissimilatie in perioden
waarin het donker is.Bij een volgroeid komkommergewas bedraagt
de dissimilatie 0,23 gram perm2 per donker uur (Nederhof, 1987).
Fer jaar ishet ongeveer 4000 uur donker. Door dissimilatie komt
dus een kleine kg C02 perjaar vrij. Verwacht wordt dat deze getallen ook gelden voor de andere gewassen waarbij het gewas bijna
het gehele jaar in de kas staat. Bij een beperkt deel van het
glastuinbouwareaal isdit niet het geval. De jaarlijkse opname
door de produktie-glastuinbouw wordt voor 1989 geschat op gemiddeld 5 kg perm2.Voor de gehele produktie-glastuinbouw isdit
0,5 miljoen ton.Uitgedrukt inprocenten van de produktie van C02
bij een normale buitentemperatuur isdit 7Z.

Netto-emissie
De netto-emissie ishet verschil tussen de bruto-emissie en
de opname en bedraagt 59 kg perm2 en 5,4 miljoen ton voor de
gehele sector. Bij een normale buitentemperatuur in 1989 isdit
resp. 65 kg per m2 en 6miljoen ton.
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4. Periode 1990-2000

4.1 Areaal

De toekomstige ontwikkeling van het areaal glastuinbouw is
gebaseerd opmodelberekeningen van het LEI (Van der Ploeg en
Trip, 1990). Dit model berekent het benodigd glasareaal op basis
van prognoses van de vraag naar glastuinbouwprodukten en van de
fysieke produktie perm2 glas. Bij de areaalsprognose wordt een
hoog, een laag en een meest waarschijnlijk scenario aangehouden.
Het resultaat van het meest waarschijnlijke scenario is vermeld
in tabel 4.1.
Verwacht wordt dat het areaal groente over de periode
1990-2000 groeit met gemiddeld 11 ha per jaar. Het areaal neemt
hierdoor toe van 4201 in 1989 tot 4322 ha in 2000.Bij de bloemen
wordt een toename verwacht van 3684 tot 4168 ha; dit is een groei
van 44 ha per jaar. Het potplantenareaal groeit jaarlijks met 12
ha per jaar van 1281 ha tot 1413 ha. Het totaal produktie-areaal
groeit met 67 ha per jaar wat resulteert in een areaal van 9903
ha in2000.
Bij het scenario met de grootste toename van het areaal bedraagt de jaarlijkse groei gemiddeld 117 ha en het areaal in 2000
10453 ha. Bij het scenario met de laagste areaalsgroei isdit
resp. 17 en 9353 ha. In het vervolg wordt uitgegaan van het meest
waarschijnlijke scenario.

Tabel 4.1

Prognose van de ontwikkeling
van het areaal
glastuinbouw over de periode 1990-2000 per
(ha) *)

Areaal
2000

Subsector

Areaal
1989

Toename
1990-2000

Groente
Bloemen
Potplanten

4201
3684
1281

121
484
132

11
44
12

4322
4168
1413

Totaal

9166

737

67

9903

*)Excl. opkweek.
Bron:LEI.
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Toename
per jaar

produktie
subsector

4.2 Energie
4.2.1 Prijs
In de periode 1980-1989 blijkt het brandstofverbruik per m2
glas (brandstofintensiteit)samen te hangen met de hoogte van de
gasprijs en de buitentemperatuur (zie paragraaf 3.2.3). De toekomstige ontwikkelingen zijn geschat op basis van deze relatie.
Uitgegaan wordt van een normaal temperatuurverloop zodat de gasprijs bepalend isvoor het brandstofverbruik.
Voor de ontwikkeling van de gasprijs wordt uitgegaan van de
prijspaden van het Ministerie van Economische zaken (Energieprijspaden, 1987), zie tabel 4.2.Hierbij worden drie prijsscenario's genaamd laag, midden en hoog onderscheiden. Bij het midden
scenario stijgt de gasprijs tot 34,1 cent perm3 in 2000 (prijspeil 1989). Het lage scenario gaat uit van een stijging tot 26,5
cent en het hoge scenario tot 41,6 cent perm3.

Tabel 4.2

Prognose van de ontwikkeling
(eent/m3)
Prijspeil 1980

Jaar

laag
1990
1995
2000

17,8
20,5
22,5

scenario
midden
20,9
23,2
29,0

hoog
23,9
25,9
35,4

van de

tuindersgasprijs
Prijspeil 1989

laag
20,9
24,1
26,5

scenario
midden
24,6
27,3
34,1

hoog
28,1
30,5
41,6

Bron: Notitie energieprijspaden 1987-2010 van het Ministerie van
Economische Zaken.
4.2.2 Verbruik

Brandstof
Uitgaande van de prijsscenario's uit de vorige paragraaf en
de relaties uit hoofdstuk 3 is een prognose gemaakt van de brandstofintensiteit per subsector, deze isvermeld intabel 4.3. In
de totale produktie-glastuinbouw zal in 2000 naar schatting 33,2
m3 perm2worden verstookt. Bij de groente wordt de brandstofintensiteit in 2000 bij het middenscenario geschat op 29,4ra3a.e.
per m2.Bij de bloemen isdit 35,0 en bij de potplanten 39,4m3
per m2.Uitgaande van het lage gasprijsscenariowordt de brandstofintensiteit inde produktie-glastuinbouw in 2000 36,2 en bij
het hoge scenario 30,2m3 a.e. perm2. In 1989 zou de brandstofintensiteit bij een normaal temperatuurverloop 39,0 m3 a.e. per
m2 zijn geweest, de brandstofintensiteit zal dus dalen. Hierbij
is er vanuitgegaan dat tuinders op dezelfde wijze reageren als in
de jaren tachtig toen de gasprijs opliep.
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Tabel 4.3

Prognose van de brandstofintensiteit
glastuinbouw In 2000 per subsector

in de
produktie(m3 a.e./m2)

Gasprljsscenario
laag

midden

hoog

Groente
Bloemen
Potplanten

32,2
38,3
42,4

29,4
35,0
39,4

26,7
31,7
36,4

Totaal

36,2

33,2

30,2

Elektriciteit

'

'//

Hetgebruikvanelektriciteitvanhetopenbarenetwerd in
cr\
deperiode 1980-1987bepaalddoordebrandstofintensiteiteneen
autonomegroeiperjaar (zieparagraaf 3.2.3).Voorhetschatten
vandeontwikkeling tot 2000isdezerelatiegebruikt.
Afhankelijkvanhetgasprijsscenariozaldebrandstofintensiteitmeerofminderdalen.Hierdoorzalhetelektriciteitsverbruikafnemen.Deautonomegroei laathetverbruikechterstijgen.Deze laatsteontwikkeling isgroterdandeeerstewaardoor
hetverbruikpersaldotoeneemt.
Deprognosevanhetelektriciteitsverbruikvanhetopenbare
net in2000staatvermeld intabel4.4.In1989washetverbruik
voordegeheleproduktiesectorbijeennormaaltemperatuurniveau
6,5 kWhperm2.Bijhetmiddenscenariovoordegasprijswordtin
2000eenelektriciteitsverbruikvanhetnetverwachtvangemiddeld8,9kWhperm2voordegeheleproduktie-glastuinbouw.Bijde
groente isdit6,2,bijdebloemen 10,2enbijdepotplanten
12,2.Bijhet lagescenariowordtvoordegehelesectoreenverbruikvan9,1 enbijhethogescenariovan8,7kWhperm2verwacht.Dit isexclusiefdeproduktiedoordebedrijvenzelfmet
eenwarmtekracht-installatie.

Tabel 4.4

Prognose van de afname van elektriciteit
door de produktie-glastuinbouw
in 2000 per subsector
(kVh/m2)
Ga sprijsscenario

Groente
Bloemen
Potplanten
Totaal
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laag

midden

hoog

6,4
10,8
12,4

6,2
10,6
12,2

6,0
10,4
12,0

9,1

8,9

8,7

Totaal

energie

De prognose van de totale energie-intensiteit (brandstof en
elektriciteit) isvermeld in tabel 4.5. Bij het midden scenario
voor de gasprijs bedraagt de energie-intensiteit inde glastuinbouw in 2000 1083 MJ perra2.Bij de groente isdit 954, bij de
bloemen 1146 en bij de potplanten 1290MJ per m2. Indien wordt
uitgegaan van het lage scenariowordt in 2000 in de gehele produktiesector een energie-intensiteit van 1180 en bij het hoge
scenario van 987MJ per m2 verwacht. In 1989was de energie-intensiteit voor de gehele produktiesector bij een normaal temperatuurniveau 1259MJ per m2.De energie-intensiteit zal tot 2000
dus dalen.

Tabel 4.5

Prognose van de energie-intensité
it in de
produktieglastuinbouw in 2000 per subsector (MJ/m2)
Gasprijsscenar io
laag

midden

hoog

Groente
Bloemen
Potplanten

1043
1252
1385

954
1146
1290

866
1042
1196

Totaal

1180

1083

987

4.3 Produktie
De toekomstige ontwikkeling van de fysieke produktie isgeschat op basis van de ontwikkelingen inde periode 1980-1989 en
informatie van teeltdeskundigen. In tabel 4.6 isdeze prognose
vermeld. Verwacht wordt dat de produktie per m2 bij de groente en
de bloemen inde periode 1990-1995 stijgt met 3Z per jaar en in
de periode 1996-2000 met 2,52 per jaar. Bij de potplanten wordt
in de eerste helft van de jaren negentig een groei verwacht van
4,0X en inde tweede helft van 3,5X per jaar. Deze groeipercentages zijn lager dan de gerealiseerde groei inde periode 1980-1989
maar absoluut zijn de verschillen gering.
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Tabel 4.6

Prognose van de ontwikkeling
in de produktie-glastuinboxi»
(1989-100) *)

Subsector

Produktie

van de fysieke
per subsector

Toename perjaar

produktie
in 2000
Produktie

1980

1989

1990-1995

1996-2000

2000

Groente
Bloemen
Potplanten

100
100
100

166
141
145

3,0
3,0
4,0

2,5
2,5
3,5

225
191
217

Totaal

100

159

222

*)Excl.opkweek.
Bron:LEI.

4.4 Energie-efficiency
Hetenergieverbruikpereenheidprodukt ofweldeenergieefficiencywordtbepaalddoordeontwikkelingvandefysiekeproduktieenhetenergieverbruik.Intabel4.7 isdeprognosevande
indexvandeenergie-efficiency inhetjaar2000vermeld;hierbij
is1980op100Zgesteld. In1989bedroegdeenergie-efficiency
voordegeheleproduktie-sector63Xvanhetverbruik in1980(zie
paragraaf 3.4).In2000wordtbijhetmiddenscenariovoorde
gasprijsindetotaleproduktie-sectoreenenergie-efficiency
verwachtvan39X.Dit iseenverbeteringvan612intwintigjaar
tijd.Wanneerwordtuitgegaanvanhetlagescenariovoordegasprijsdaalthetenergieverbruikpereenheidprodukt tot42Zen
bijhethogeprijsscenariotot35Ïvanhetverbruik in1980.
Indiendegasprijstussen1990en2000metééncent(prijspeil1989)stijgt,zalditeenverbeteringvandeenergie-efficiency in2000vanongeveer0,5Z-punt totgevolghebben.
Tabel 4.7

Prognose van de energie-efficiency
glastuinbouw
in 2000 per subsector

in de
produktie(1980-100)

Gasp:rijsscenario
laag

midden

hoog

Groente
Bloemen
Potplanten

45
44
39

41
40
37

38
37
34

Totaal

ui

39

35
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4.5 C02-emissie
DeC02-emlssie wordt bepaald doorhetabsolute brandstofverbruikendeC02-opname doorhetgewas.Uitgaandevandeprognose
vandebrandstofintensiteitendemeest waarschijnlijke prognose
vanhetareaal glas resulteertditinhetbrandstofverbruik,
zoalsvermeld intabel4.8.
Bijhetmidden scenariovoordegasprijswordt in2000een
totaal brandstofverbruik indeproduktiesector verwachtvan3287
miljoenm3a.e.Bijhetlageprijsscenariowordthetbrandstofverbruik 3589m3a.e.enbijhethoge prijsscenario isdit 2991
m3 a.e..DebrutoC02-emissie bedraagt resp. 5,9,6,5en5,4miljoenton.
Tabel 4.8

Prognose van het brandstofverbruik
in de produktieglastuinbouw in 2000 per subsector (miljoen m3 a.e.)

t

Gasprijsscenar io
laag

midden

hoog

Groente
Bloemen
Potplanten

1393
1597
598

1272
1459
556

1153
1323
515

Totaal

3589

3287

2991

De netto-opname doorhetgewaswordt in1989geschatop5kg
perm2(zieparagraaf 3.5).Doordeskundigenopditterreinwordt
verwachtdatdeopname doorhetgewasindetoekomst evenredig
oplooptmetdeproduktie.Denetto-opname doordegehele sector
bedraagt in2000dan0,7miljoenton.
Tabel 4.9

Prognose van de netto C02-emissie per subsector
produktie-glas tuinbouw in 2000 (miljoen ton)

in de

Gasprijsscenar io
laag

midden

hoog

Groente
Bloemen
Potplanten

2,2
2,6
1,0

2,0
2,4
0,9

1,8
2,1
0,8

Totaal

5,8

5,2

4,7
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De netto C02-emissie isvermeld intabel 4.9. Verwacht wordt
dat de netto-emissie voor de gehele sector in 2000 bij het midden
scenario van de gasprijs 5,2 miljoen ton bedraagt. Bij het lage
prijsscenario isdit 5,8 en bij het hoge prijsscenario 4,7 miljoen ton. De gasprijs heeft dus invloed op de C02-emissie doordat
dit het absolute brandstofverbruik beïnvloedt.
Wanneer de gasprijs tussen 1990 en 2000met één cent meer
stijgt dan inde gehanteerde scenario's zou dit leiden tot een
verlaging van de netto-emissie van C02met 70miljoen kg.
In 1989 bedroeg de netto C02-emissie 6,0 miljoen ton. Inde
toekomst wordt, afhankelijk van het gasprijsscenario, een afname
van de C02-emissie verwacht van 0,2 tot 1,3 miljoen ton.
Indien niet wordt uitgegaan van demeest waarschijnlijke
areaalsprognose maar van de grootste toename van het areaal
bedraagt de netto-emissie bij het middenscenario voor de gasprijs
5,6 miljoen ton. Bij de laagste toename van het areaal wordt dit
4,9 miljoen ton.
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5. Technische mogelijkheden

5.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk isgebleken dat het streven naar een
verbetering van de energie-efficiency van 50Z over de periode
1980-2000 naar alle waarschijnlijkheid zal worden gerealiseerd.
De C02-emissie daarentegen zal inmindere mate gereduceerd worden. Dit laatste wordt inhoofdzaakveroorzaakt door een geringe
afname van het totale brandstofverbruik.
Bij de schets van de ontwikkelingen inde toekomst in hoofdstuk 4werden de ontwikkelingen van de jaren tachtig doorgetrokken tot 2000. Tuinders blijken sterk te reageren op het stijgen
van de gasprijs door maatregelen te treffen op het gebied van
energiebesparing. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
wijzigen van het teeltplan;
teeltmaatregelen;
investeren inenergiebesparende maatregelen.
Het wijzigen van het teeltplan door bijvoorbeeld later te
planten leidt tot een vermindering van dewarmtebehoefte en het
brandstofverbruik. Deze mogelijkheid is in de jaren tachtig niet
gebruikt en moet ookvoor de toekomst afgeraden worden in verband
met marktverstoringen. Later planten zou betekenen dat de produktie minder gespreid wordt met als gevolg meer aanbod inde zomer
en een lagere prijs.
Teeltmaatregelen zoals het verlagen van de teelttemperatuur,
aanpassen van het verwarmingssysteem en omkeren van de dag- en
nachttemperatuur leiden ook tot verlaging van het brandstofverbruik. Het verlagen van de teelttemperatuur resulteert echter ook
in een lagere produktie. Gezocht moet worden naar het economisch
optimum. Bij een hogere gasprijs ligt de optimale temperatuur op
een wat lager niveau. Het veredelen van gewassen die bij een lagere temperatuur te telen zijn kan hieraan een positieve bijdrage
leveren. Deze mogelijkheid moet niet te optimistisch worden ingeschat en zal pas effect hebben op de lange termijn. Een omgekeerd
temperatuurregime kan de besparing met een energiescherm verbeteren. Bij de behandeling van het energiescherm zal hierop verder
worden ingegaan. De bijdrage van de overige teeltmaatregelen is
beperkt.
Investeren in energiebesparende maatregelen heeft in de
jaren tachtig op grote schaal plaatsgevonden. Alle mogelijkheden
zijn toen echter niet volledig benut. Van een aantal mogelijkheden wordt bij de huidige lage gasprijzen niet meer of niet optimaal gebruik gemaakt. Bij een hogere gasprijs zullen energiebesparende maatregelen weer aantrekkelijker worden en op grotere
schaal gebruikt worden. In dit hoofdstuk zullen de technische
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mogelijkheden worden behandeld die naast de reactie van tuinders
op gasprijsstijgingen extra kunnen bijdragen aan het reduceren
van het brandstofverbruik en de C02-emissie tot 2000.Een economische vergelijking zal niet worden gemaakt.
Het inkomen op een glastuinbouwbedrijf wordt in sterke mate
bepaald door het opbrengstniveau ofwel de fysieke produktie en de
kwaliteit (Verhaegh, 1987). Alle activiteiten op een tuinbouwbedrijf zijn daarom in eerste instantie gericht op de produktie. De
activiteiten op het gebied van energiebesparing zijn hieraan ondergeschikt. Bij demogelijkheden tot extra besparingen zal daarom waar nodig de relatie met de produktie worden belicht.
Onderscheid wordt gemaakt naar het investeren in energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen. Energiebesparende maatregelen verminderen dewarmtevraag of het brandstofverbruik op de glastuinbouwbedrijven. Alternatieve bronnen produceren dewarmte of elektriciteit op een andere wijze dan gebruikelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat het brandstofverbruik
daalt, zowel in als buiten de glastuinbouw.
De mogelijke besparende maatregelen zijn:
rookgascondensor;
energiescherm;
dichtere kassen;
lengte/breedte-verhouding kassen;
dubbel glas,kunststof omhulling, coatings enz.;
warmte-opslag in relatiemet C02-dosering.
De extra activiteiten op het gebied van de energiebesparende
maatregelen zullen inhoofdzaak moeten worden gezocht bij de
rookgascondensor, het energiescherm en dewarmte-opslag in combinatie met C02-dosering. Deze opties worden behandeld in devolgende paragrafen. De lengte/breedte-verhouding isook van belang,
deze optie komt aan bod bij vervanging en/of uitbreiding van kassen. Een optie die ook perspectief kan bieden isdie van dichtere
kassen. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. De ontwikkeling van
dichtere kassen is aktueel vanwege de reductie van de emissie van
gewasbeschermingmiddelenmaar bevindt zichnog in een experimentele fase. De verwachting isdat dichtere kassen leiden tot een
hogere produktie waardoor het energieverbruik per eenheid produkt
zal verbeteren. De optie dubbel glas etc. isdoor het lichtverliesmet als gevolg minder produktie bedrijfseconoraishniet interessant.
Een belangrijke bijdrage aan een vermindering van het brandstofverbruik kan gerealiseerd worden door alternatieve energiebronnen. Alternatieve warmtebronnen brengen hoge investeringen
met zichmee waardoor met deze bronnen vaak inde basislast van
dewarmtebehoefte wordt voorzien. Het benodigd vermogen en de investering van de alternatieve bronwordt hiermee beperkt en toch
kan een groot deel van de jaarlijkse warmtebehoefte worden gedekt. De gasketel wordt dan gebruikt voor de pieklast en het doseren van C02.
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Bij de economische beoordeling van alternatieve warmtebronnen isde efficiency waarmee het gaswordt verstookt (ketelrendement), de warmtedekking en de brandstofintensiteit van groot belang (Van der Velden, 1985, 1989; Benninga, 1987; Fonville
et.al., 1990). Een hoge warmtedekking en een hoge brandstofintensiteit isgunstig en een hoog gasketelrendement is ongunstig voor
de alternatieve bron. Bij de dekking speelt het doseren van C02
een belangrijke rol.
In bijlage 4wordt de ontwikkeling van de brandstofintensiteit in de glastuinbouw over de periode 1980-1987 weergegeven.
Uit de gegevens blijkt dat het areaal met een hoge brandstofintensiteit (meer dan 40m3/m2.jaar)vanaf 1984 is toegenomen en in
1987 54J bedraagt.
De mogelijke alternatieven zijn:
afvalwarmte;
gecombineerde produktie van elektriciteit enwarmte;
warmtepomp;
windenergie;
vaste brandstoffen (hout, stro en afval);
blo- en stortgas.
Kolen en olie worden buiten beschouwing gelaten. Dit zijn
substituten en dragen niet bij tot verlaging van deC02-eraissie.
De opties vaste brandstoffen en bio- en stortgas dragen niet bij
aan de vermindering van deC02-emissie inde glastuinbouw. Het
gebruik van deze brandstoffen in de glastuinbouw kan de C02-emissie buiten de glastuinbouw verminderen doordat het materiaal nu
nuttig gebruikt wordt. Het gebruik van deze brandstoffen brengt
echter emissie van andere vervuilende stoffen met zichmee. Tevens zullen deze alternatieven door de geringe beschikbaarheid
maar op beperkte schaal ingezet kunnen worden. Deze opties zullen
daarom niet verder worden behandeld.
Windmolens kunnen gebruikt worden om elektriciteit op te
wekken. In de glastuinbouw wordt door een aantal tuinders gebruik
gemaakt van een windmolen maar er isnog weinig informatie over
beschikbaar (prestaties en kosten).
Afvalwarmte, gecombineerde produktie van elektriciteit en
warmte en de warmtepomp worden indit hoofdstuk verder besproken.

5.2 Rookgascondensor
Door middel van een condensor worden de rookgassen uit de
gasketel verder afgekoeld waardoor de hoeveelheid warmte die uit
het gas wordt gehaald ofwel het rendement groter wordt. Het gevolg isdat minder gas nodig isom een bepaalde hoeveelheid warmte te produceren en er bespaard wordt. Inde praktijk komen drie
typen condensors voor, dit zijn:
condensor aangesloten op de retour;
condensor aangesloten op een apart net;
combicondensor.
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De laatste twee typen zijn aangesloten op een apart verwarraingsnetInde kasmet verwarmingswater van een lage temperatuur.
Hierdoor worden de rookgassen nog verder afgekoeld waardoor de
gasbesparing extra groot is.De brandstofbesparing door de drie
onderscheiden condensortypen bedroeg op een groep tomatenbedrijven resp. 5, 11 en 15Z (Van Rijssel, 1983).
Uit tabel 5.1 blijkt dat in 1983/84 45X van de bedrijven
gebruik maakt van een condensor. Van de de bedrijven met een hoge
brandstof-intensiteit (groter dan 40m3 perm2)heeft reeds 812
een condensor. Het meest gebruikte type isde condensor op een
apart net. Er zijn echter ook bedrijven zonder condensor en met
een condensor op de retour.

Tabel 5.1

Verdeling van het aantal bedrijven met een ketel
glastuinbouw naar
condensortype

Type
condensor

Geen condensor
Enkelvoudige op retour
Enkelvoudige op apart net
Combicondensor
Totaal

In de

Alle
bedrijven

Bedrijven
>40m3 gas/m2

aantal

aantal

4496
55
459
6
2317
28
892
11

367
184
1008
442

8164

100

2010

100

Bron: structuurenquête CBS 1983/84, bewerking LEI.

Verwacht wordt dat inde jaren hierna het aantal bedrijven
zonder condensor afgenomen zal zijn maar dat de verhouding tussen
de verschillende typen niet veel isveranderd. Inde praktijk
heeft echter wel een ontwikkeling plaatsgevonden waarbij de temperatuur van het net aangesloten op de condensor op een hoger niveau isgebracht door bijmengenuit de ketel (b.v.matverwarming
in het begin van de teelt, bij gewassen met een warme voet (komkommer) of een groeipijp tussen het gewas). Dit wordt gedaan ter
bevordering van de groei van het gewas en de produktie. Bijmengen
in het condensornet gaat ten koste van het rendement waardoor de
gasbesparing lager wordt. In deze situatie kan verbetering
gebracht worden door de condensor te gebruiken in combinatie met
een apart verwarmingsnet waarin alleen laagwaardige condensorwarmte wordt aangewend en dus niet in combinatie met een net
waarin een hogere temperatuur gewenst is.Dit heeft echter consequenties voor de uitvoering van het verwarmingssysteem en de
wijze van stoken.
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19
9
50
22

Door condensors te gebruiken op bedrijven waar dit nog niet
plaatsvindt, het gebruik van condensors van het type met het
hoogste rendement en het gebruik van een apart net waarin alleen
laagwaardige condensorwarmte wordt aangewend kunnen extra besparingen worden gerealiseerd. De extra besparing isafhankelijk van
de besparingen die reeds plaats zullen vinden als reactie op de
stijging van de gasprijs en isweer afhankelijk van het gasprijsscenario. Verwacht wordt dat bij het middenscenario een extra
besparing inde gehele sector van circa 5Ïmogelijk is.
Op een enkel bedrijf wordt de combicondensor op een nieuwe
wijze aangewend. Dit houdt indat beide secties van de combicondensor aangesloten zijn op «en apart net. Verwacht wordt dat dit
een positieve invloed heeft op het rendement. Wellicht kan dit
een bijdrage leveren aan extra besparingen.

5.3 Energiescherm
Energieschermen worden in de tuinbouw gebruikt om het warmteverlies vanuit de kas teverminderen. Het nadeel van een scherm
isdat het lichtverlies veroorzaakt met als gevolg negatieve invloed op de produktie. Erworden zowel vaste als beweegbare
schermen gebruikt. Vaste schermen bestaan uit doorzichtig folie
dat gedurende een aantal weken/maanden vaak in het begin van de
teelt boven inde kas wordt aangebracht. Beweegbare schermen bestaan meestal uit zwaarder isolerend materiaal en kunnen automatisch geopend en gesloten worden. De verschillen bestaan vooral
uit de mate waarin dewarmte wordt tegengehouden, we spreken dan
van lichte en zware schermen.
Inde eerste helft van de jaren tachtig zijn op een flink
aantal bedrijven zowel vaste als beweegbare schermen gebruikt.
Het gebruik van schermen is sterk afhankelijk van het gewas dat
wordt geteeld. Er bestaat verband tussen het gebruik van schermen
en het gewas. Zowerd in 1989 bij de ronde tomaat bijna geen
scherm gebruikt. Bij paprika, gerbera en chrysant werd op veel
bedrijven een scherm gebruikt. De komkommer neemt een tussenpositie in (Van der Sluis, 1990).
In de tweede helft van de jaren tachtig ishet gebruik van
een scherm met name onder invloed van de lage brandstofprijzen
teruggelopen. Bij stijgende brandstofprijzen zal deze ontwikkeling omkeren. Door de sterk gestegen produktie perm2 ishet nadeel van het lichtverlies wel groter geworden. Wellicht kan de
ontwikkeling van schermen dieminder lichtverlies veroorzaken dit
compenseren.
Het omkeren van het temperatuurregime (De Koning, 1986)zoals genoemd bij de teeltmaaltregelen kan de besparing van een
scherm vergroten. Er wordt dan juist in perioden met een hogere
kasluchttemperatuur geschermd. Dit kan het gebruik van een scherm
bevorderen.
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Een nieuwe ontwikkeling ishet gebruik van schermen voor het
beperken van de instraling inhet zomerseizoen. Hiervoor worden
de lichtere typen beweegbare schermen gebruikt. Deze ontwikkeling
kan een extra stimulans zijn voor het gebruik van schermen. Verwacht wordt dat door het gebruik van meer energieschermen bij het
middenscenario van de gasprijs een extra besparing inde produktiesector mogelijk isvan 5tot 15%.

5.4 Warmte-opslag
In de glastuinbouw wordt overdag op grote schaal C02 gedoseerd ter bevordering van de groei van het gewas en de produktie.
Gewoonlijk worden hiervoor de rookgassen uit de gasketel gebruikt. In perioden met warmtevraag komt C02 kostenloos als afval
beschikbaar. Inde praktijk vinden momenteel ontwikkelingen
plaats waarbij men ookC02wil doseren inperioden zonder warmtevraag ('s zomers op dedag).
In deze perioden kan zuiver C02 gedoseerd worden of er kan
aardgas verbrand worden voor de produktie van C02.Het gebruik
van zuiver C02 isduurder dan het verstoken van gas.Bij het verstoken van aardgas voor C02-produktie kan een beperkt deel van de
vrijkomende warmte worden opgeslagen inde ketel tot een periode
met warmtevraag ('s nachts). Indien meer C02 gewenst iskan men
de vrijkomende warmte verloren laten gaan, dit verhoogt het
brandstofverbruik.
Warmte-opslag in een warmte-opslagtank kan dit extra brandstofverbruik beperken. De hiermee te realiseren brandstofbesparing is afhankelijk van de hoeveelheid warmte die 'snachts is te
benutten en ligt in de orde van grootte van enkele m3 gas per m2
per jaar (Nawrocki, 1984)wat overeenkomt met ongeveer 5-10%. Dit
is echter geen extra besparing zoals bij de condensor en het
energiescherm maar een beperking van de toename van het brandstofverbruik.

5.5 Afvalwarmte
De produktie van elektriciteit in elektriciteitscentrales
vindt plaats met een laag rendement. De verbruikte brandstof
wordt voor ongeveer 35 tot 402 omgezet inelektriciteit. Het resterende deel gaat verloren als afvalwarmte. Deze warmte zou aangewend kunnen worden inde glastuinbouw. Het nadeel van deze
warmte isdat dit beschikbaar komt bij een lage temperatuur
(30-40 C ) ,ook wel laagwaardige warmte genoemd. De glastuinbouw
heeft echter een verwarmingstechniek ontwikkeld met als kenmerk
een hoge watertemperatuur (maximaal 90C ) .Het gebruik van laagwaardige warmte vereist aanpassing van het verwarmingssysteem en
de ontwikkeling van een nieuwe stooktechniek. Aanpassing van het
verwarmingssysteem brengt aanzienlijke extra kosten met zichmee
(Van der Velden, 1989).
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5.6 Gecombineerde produktie van elektriciteit en warmte
Bij de gecombineerde produktie van elektriciteit en warmte
wordt de brandstof aanzienlijk efficiënter gebruikt dan bij afzonderlijke produktie. Dewarmte komt beschikbaar bij een hoog
temperatuurniveau (hoogwaardige warmte)waardoor dit relatief
eenvoudig isaan tewenden op het glastuinbouwbedrijf. De gezamenlijke brandstofbesparing van het tuinbouwbedrijf en de centrale kan oplopen tot 20-25Z per gecombineerde elektriciteit-warmte
eenheid. Indien deze besparing wordt uitgedrukt inhet brandstofverbruik van de glastuinbouw kan bij een dekking de warmtebehoefte van het tuinbouwbedrijf van 50X en een penetratiegraad van
100Z ongeveer 30-40Z brandstof worden bespaard.
De gecombineerde produktie kan opverschillende manieren
plaatsvinden (zie figuur 5.1).Onderscheid wordt gemaakt naar
centrale en regionale produktie en produktie op het tuinbouwbedrijf.

Lokatie

Installatie

Eigendom

Dimensionering

centraal

elektriciteitscentrale

nutsbedrijf

elektriciteitsbehoefte

regionaal

steg-eenheid

nutsbedrijf

elektriciteitsen warmtebehoefte

tuinbouwbedrijf

warmte/kracht
installatie

tuinder

elektriciteitsbehoefte

tuinbouwbedrijf

warmte/kracht
installatie

nutsbedrijf

tuinbouwbedrijf

warmte/kracht
installatie

nutsbedrijf
en tuinder

Figuur S.l

Mogelijkheden van gecombineerde
triciteit
en warmte

Centrale

warmtebehoefte

warmtebehoefte

produktie

van

elek-

produktie

Centrale produktie vindt plaats ingrote elektriciteitscentrales. De geproduceerde warmte wordt restwarmte genoemd en komt
beschikbaar bij een hoge temperatuur. Indien het warme water op
het tuinbouwbedrijf sterker wordt afgekoeld dan gebruikelijk of
als de tuinbouw wordt aangesloten op de retour van bijvoorbeeld
stadsverwarming hebben we wel te maken met water van een lager
temperatuurniveau.
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De restwarmte kan naar de tuinbouw worden getransporteerd.
Inde omgeving van Breda enTilburg wordt op deze wijze door
enkele tientallen bedrijven gebruik gemaakt van restwarmte. De
tuinbouw isechter meestal niet gevestigd inde directe omgeving
van een centrale. Het transport van warmte naar de tuinbouw
brengt door de grote investeringen inhet transportsysteem hoge
kosten met zichmee. Deze kosten kunnen worden beperkt door tuinbouwvestiging inde directe nabijheid van de centrale. Inde
Flukmadese Folder inNoord-Brabant wordt op deze manier door enkele tientallen bedrijven gebruik gemaakt van warmte van de
Amercentrale in Geertruidenberg.
De glastuinbouw inNederland wordt bedreven in een beperkt
aantal grote centra (Westland, de Kring en Aalsmeer e.o.), een
aantal kleine centra en een zeer verspreid liggend areaal (De
Groot, et.al., 1990). Binnen de glastuinbouw bestaan grote verschillen in bedrijfsresultaat (VanNoort, 1980-1987). Deze blijken grotendeels samen te hangen met het niveau van de fysieke
produktie. Ook isgebleken dat de bedrijfsresultaten en de fysieke produktie op bedrijven met een vergelijkbaar teeltplan gemiddeld hoger zijn ingebiedenmet de grootste concentratie glastuinbouw (Verhaegh, 1987). Zowordt jaarlijks een verschil inbedrijfsresultaat gesignaleerd tussen de glastuinbouw in het Zuidhollandsglasdistrict (Westland en de Kring)en in overig Nederland van ongeveer 7X (VanNoort, 1980-1987). De oorzaak hiervan
moet gezocht worden in de intensieve kennisuitwisseling binnen
het grote centra (Verhaegh, 1987). Deze intensieve kennisuitwisseling loopt gevaar door het verplaatsen van glastuinbouw naar de
directe omgeving van elektriciteitscentrales.
Belangrijk bij de toepassing van restwarmte isdat dit
grootschalig gebeurt. In de glastuinbouw van Denemarken wordt in
het gebied Odense en omgeving op grote schaal gebruik gemaakt van
restwarmte (Verhaegh, 1986;Van der Velden, 1986). De tariefstelling speelt hierbij een belangrijke rol.

Regionale

produktie

Regionale produktie van elektriciteit enwarmte kan plaats
vinden in zogenaamde STEG-eenheden (stoom en gasturbines). Dit
zijn kleine elektriciteitscentrales (25-250MWe).De STEG-eenheden produceren de elektriciteit met een wat hoger rendement dan
conventionele centrales. Het voordeel is tevens dat de warmte beschikbaar kan komen in regio's waar dewarmtebehoefte bestaat. De
kosten voor het transport van dewarmte beperken zich hierdoor
tot de distributiekosten binnen het gebied. InHelmond en omgeving wordt reeds gebruik gemaakt van een STEG-centrale. Hiermee
wordt woningbouw inHelmond en enige tientallen glastuinbouwbedrijven inAsten van warmte voorzien.

Lokale

produktie

Met lokale produktie wordt de produktie op tuinbouwbedrijven
bedoeld. Gesproken wordt dan over warmte/kracht-installaties. De-
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zeinstallatieskunnendoordetuinderofhetnutsbedrijfworden
aangeschaft.Uittabel5.2blijktdathetgeïnstalleerdewarmte/
kracht-vermogen indejarentachtig sterk istoegenomen.Naar
schatting bedraagthetgeïnstalleerdevermogen indetuinbouw
(incl.opkweek)in1990200MW-elektrisch (MWe),waarvan 150MWe
doortuinderszelfen50MWedoornutsbedrijven isgeïnstalleerd.

Tabel 5.2

Schatting van het geïnstalleerde
elektrische
kracht-vermogen
in de tuinbouw (MW)

Jaar

1984
1987
1990

warmte/

Elektrischvermogen
totaal

tuinbouw

nutsbedrijf

9
19
200

8
15
150

2
5
50

Bron 1984:Voorlichting (deSterke, 1984); 1987:LEI(Vernooy,
1988); 1990:PW/K (mondelingemededelingvanderDoes).
Tuinder
Indiendetuinderovergaat totaanschafvaneenwarmte/
kracht-installatie (ookweltotal-energy-installatiesgenoemd),
isdezemeestalgedimensioneerd opbasisvandeelektriciteitsbehoeftevanhettuinbouwbedrijf.Deinstallatiekanookgedimensioneerdwordenopbasisvandewarmtebehoeftewaarbijelektriciteitaanhetopenbarenetwordtteruggeleverd,maardit isvanwegedegeringevergoeding alleen interessant alshetdraaienvan
de installatie indeellasthiermeewordtvoorkomen (Vernooy,
1988).Hetvoordeelvandimensioneringopbasisvandewarmtebehoefte isdatdegecombineerdeproduktievanelectriciteiten
warmteopgrotereschaalplaatsvindt.Hierdoorwordt erlandelijkmeerbrandstof bespaard.Eenhogereterugleververgoeding kan
leidentothetmeergebruikenvanwarmte/kracht-installatiesen
hetdimensionerenvandeinstallatiesopbasisvandewarmtebehoefte.
Warmte/kracht-installaties zijnhetaantrekkelijkstvoor
tuindersmeteenhoogencontinuelektriciteitsverbruik (Vernooy,
1988).Eenhoogelektriciteits-verbruik komtvooropgrotebedrijvenmetveelautomatisering enmechanisatie enopbedrijven
waarassimilatiebelichting wordttoegepast.Metnamedeassimilatiebelichting (hetbelichtenvangewassenomdegroeitebevorderen)isdelaatstejarensterktoegenomen.
Intabel5.3 iseenschattingweergegevenvanhetareaal
glastuinbouwmetassimilatiebelichting in1989.Ditbedraagtin
deproduktieglastuinbouw 421haofwel52vanhetareaal.Het
areaal belichting ishetgrootst bijdesnijbloemen (metname
roos,lelieenchrysant).Bijdeopkweekwordt 72%vanhetareaal
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belicht. Het areaal belichting inde totale glastuinbouw komt
naar schatting op bijna 700 ha.

Tabel 5.3 Schatting van het areaal assimilatiebelichting
glastuinbouw per subsector in 1989
Are aal
ass im.bel. (ha)

Areaal
totaal (ha)

in de

Aandeel
assim.bel (Z)

Snijbloemen
Potplanten
Groenten

370
50
1

3684
1281
4201

10
4
0

Subtotaal
Opkweek

421
275

9166
384

5
72

Totaal glas

696

9550

7

Bron: areaal belichting: IKC Bloemisterij en IKC Glasgroente
totaal areaal:CBS-meitelling.

De lampen die gebruikt worden voor assimilatiebelichting
verhogen niet alleen de lichtintensiteit, ze produceren ook warmte. Alle door de lamp verbruikte elektriciteit wordt uiteindelijk
omgezet inwarmte. Deze warmte komt inde kas waardoor de ketel
minder warmte hoeft te leveren. In combinatie met assimilatiebelichting wordt vaak een warmte/kracht-installatie gebruikt die
naast de benodigde elektriciteit ookwarmte produceert. Tijdens
het belichten zal er inde regel CO2worden gedoseerd. Hiervoor
wordt de ketel gebruikt want de rookgassen van de warmte/krachtinstallatie bevatten (nog)teveel schadelijke elementen (met name
NOx).
Bij het toepassen van assimilatiebelichting in combinatie
met een warmte/kracht-installatie komt er op drie manieren warmte
beschikbaar: via de lampen, dewarmte/kracht-installatie en de
ketel. Aangezien het belichten vooral plaatsvindt in donkere
(koude)perioden zal dewarmte vaak nuttig gebruikt kunnen worden
inde kas en niet of nauwelijks leiden tot een hoger brandstofgebruik. Dit laatste iswel het geval wanneer er belicht wordt in
perioden dat de warmtebehoefte lager isdan de som van de drie
warmtestromen. Het warmte-overschot kan eventueel worden opgeslagen.

Nutsbedrijf
De nutsbedrijven ontplooien de laatste jaren veel activiteiten op het gebied vanwarmte/kracht-koppeling. Het nutsbedrijf
investeert dan in een warmte/kracht-installatie die geïnstalleerd
wordt bij een tuinbouwbedrijf. Meestal wordt de geproduceerde
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elektriciteit aangewend inhet openbare net, eventueel kan aan
het tuinbouwbedrijf geleverd worden. De warmte wordt verkocht aan
het tuinbouwbedrijf. Het voordeel isdat de installatie gedimensioneerd wordt op basis van dewarmtebehoefte van het glastuinbouwbedrijf en er landelijk meer brandstof wordt bespaard. Op
deze wijze isdoor nutsbedrijven ongeveer 50MWe in exploitatie
genomen (tabel5.3).
Het nutsbedrijf kan ookgezamenlijk met de tuinder een
warmte/kracht-installatie exploiteren. De verschillen liggen op
het juridische en het financiële vlak. De economische voordelen
voor de tuinder zijnmeer afhankelijk van de gebruiksduur van de
installatie. Dit kan tot gevolg hebben dat de installatie qua
gebruiksduur efficiënter wordt aangewend.
Zowel bij exploitatie door het nutsbedrijf als door het
nutsbedrijf en de tuinder gezamenlijk bestaan ermeerdere contractvormen.

5.7 Warmtepomp
De warmtepomp is een apparaat waarmee de warmte met een aanzienlijk hoger rendement wordt geproduceerd ten opzichte van de
gasketel. De investeringen en de bijkomende kosten zijn echter
hoog. Tevens produceert de warmtepomp warmte bij een laag temperatuurniveau en krijgen we temaken met dezelfde problemen op het
tuinbouwbedrijf zoals vermeld bij afvalwarmte.
De warmtepomp kan zeerveel warmte besparen. Indien er geen
beperkingen zijn voor de omvang van het laagwaardige net, geen
rekening gehouden wordt met C02-dosering, uitgegaan wordt van een
gasketel zonder condensor en de technische prestaties zeer gunstig zijn, kan gedacht worden aan een besparing van circa 50X. Bij
de huidige stand van de techniek kan afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden 10tot 151brandstof bespaard worden (Fonville
et al., 1990). Uit dezelfde studie blijkt dat het apparaat voor
de meeste bedrijven pas bij een gasprijs van 60 tot 70 cent per
m3 interessant wordt. In de situaties waarbij de brandstofintensiteit hoog is (70m3 perm2) ligt het omslagpunt bij ongeveer 40
tot 45 cent perm3.Bedrijven met een dergelijke brandstofintensiteit komen zeer beperkt voor (zie bijlage 4 ) .Van de warmtepomp
kan daarom pas een bijdrage aan de vermindering van het brandstofverbruik worden verwacht indien er technische ontwikkelingen
plaatsvinden waardoor de technische prestaties aanzienlijk verbeteren. Hierdoor zal tevens de besparing door het apparaat
groter zijn.
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6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
De gasprijs is inhet begin van de jaren tachtig sterk gestegen en daarna weer sterk afgenomen. Het brandstofverbruik laat
een tegengestelde ontwikkeling zien. De tuinders hebben duidelijk
gereageerd op veranderingen van de gasprijs. Bij een hoge gasprijs worden maatregelen genomen om het brandstofverbruik terug
te brengen.
Het gebruik van elektriciteit gekocht van het openbare net
is in de tweede helft van de jaren tachtig toegenomen. Het aandeel inhet totale primaire energieverbruik is in 1980 1,2Z en in
1989 tot 2,02. De produktie van elektriciteit door de tuinbouw
zelf is eveneens gestegen.
De energie-efficiency wordt naast het energieverbruik ook
bepaald door de fysieke produktie. De produktie per m2 glas is in
de jaren tachtig inde produktiesector met 5,3Ïper jaar zeer
sterk gestegen.
De energie-efficiency is inde produktie-glàstuinbouw in de
periode 1980-1989 met 42Z aanzienlijk verbeterd. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het energieverbruik van gemiddeld 8%
per m2 en een stijging van de produktie van gemiddeld 59X perra2.
Het jaar 1989 is echter relatief warm geweest. Indien de temperatuur op een normaal niveau had gelegen was het energieverbruik
per m2 ongeveer gelijk geweest aan dat in 1980 en zou de energieefficiency zijn verbeterd met 37Z. Bij de subsectoren groenten,
bloemen en potplanten isdit resp. 34, 36 en 38Z.
In de toekomst wordt verwacht dat de gasprijs zal stijgen.
Het brandstofverbruik perm2 zal hierdoor dalen. Verwacht wordt
dat het elektriciteitsverbruik van het openbare net verder zal
toenemen. De produktie perm2 zal eveneens verder stijgen. Hierdoor zal de energie-efficiency verder verbeteren en de doelstelling in het NMP om te komen tot een verbetering van 50Ï in 2000
zal naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Dit is ook
het geval bij een beperkte stijging van de gasprijs.
De C02-emissie bedroeg in 1989 bij een normale buitentemperatuur naar schatting gemiddeld 65 kg per m2 glas.Voor de gehele
produktie-glastuinbouw isdit ongeveer 6miljoen ton. Door stijging van de gasprijs zal het verbruik perra2dalen, maar omdat
het areaal glastuinbouw naar verwachting zal toenemen daalt de
C02-emissie hierdoor minder. Afhankelijkvan het gehanteerde gasprijsscenario zal de C02-emissie in 2000 naar schatting met 0,2
tot 1,3 miljoen ton zijn gereduceerd tot een niveau van 4,7 tot
5,8 miljoen ton.
Tuinders zullen inde toekomst door de stijging van de gasprijs energiebesparende maatregelen treffen. Naast deze reactie
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zijn er extra besparingen te realiseren door extra energiebesparende maatregelen en het gebruik van alternatieve bronnen. Van de
energiebesparende maatregelen worden het energiescherm, de rookgascondensor enwarmteopslag als de belangrijkste opties beschouwd. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd om na te gaan of
dichtere kassen een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering
van het brandstofverbruik. Bij de alternatieve bronnen liggen de
grootste mogelijkheden tot vermindering van het brandstofverbruik
en dan met name bij de gecombineerde produktie van elektriciteit
enwarmte. Hiervan bestaan meerdere vormen zowel inde glastuinbouw (warmte/ kracht-koppeling) als daarbuiten (restwarmte). De
mogelijke brandstofbesparing door deze optie ligt inde orde van
grootte van 30-40X.

6.2 Aanbevelingen voor onderzoek
Om de C02-emissie door de glastuinbouw verder te reduceren
zal het absolute brandstofverbruik moeten worden teruggebracht.
Het bevorderen van de fysieke produktie ishierbij niet belangrijk. Om demogelijkheden tot brandstofbesparing te stimuleren is
meer kennis en inzicht nodig. Hiertoe worden de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan:

Algemeen
Inventarisatie van de bedrijfsuitrusting.Momenteel zijn er
geen of weinig recente gegevens beschikbaar. Voor het verkrijgen van deze gegevens kan gedacht worden aan meitelling,
structuurenquête of een aanvullende enquête op het LEI-rentabiliteitsonderzoek.

Besparende

maatregelen

Onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing met een
energiescherm en een rookgascondensor. Hierbij wordt gedacht
aan technische verbetering van schermen en bedrijfsvergelijkend onderzoek naar het gebruik van energieschermen en rookgascondensors in relatie tot brandstofverbruik en produktie.
Onderzoek naar de technische prestaties van warmte-opslag in
relatie met C02-dosering met het doel inzicht te krijgen in
de brandstofbesparing en het kostenaspect.
Onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing bij het
gebruik van dichtere kassen eventueel in combinatie met kasluchtontvochtiging.

Alternatieve

bronnen

Onderzoek naar de verbetering van de warmtedekking door alternatieve warmtebronnen. Momenteel wordt onderzoek gedaan
naar de dekking op bedrijven met restwarmte. Het doseren van
C02 met de rookgassen van gasmotoren isnog niet mogelijk
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maar zal de dekking door warmte/kracht-installaties en warmtepompen verbeteren. Een andere mogelijkheid tot verbeteren
van de dekking ishet gebruik van zuiver C02.Dit kan interessant worden wanneer zuiver C02 extra produktieverhoging
met zichmeebrengt. De regeltechnische afstemming van meerdere warmtebronnen op het tuinbouwbedrijf levert vaak problemen op. Verbetering hierin kan leiden tot een hogere dekking. Onderzoek naar genoemde aspecten is gewenst.
Onderzoek naar de gebruiksrendementen van aardgasgestookte
ketels (in uitvoering).
Onderzoek naar de teeltkundige aspecten van het gebruik van
laagwaardige warmte. Laagwaardige komt beschikbaar bij het
gebruik van rookgascondensors, afvalwarmte, warmtepompen en
eventueel bij restwarmte en vraagt een andere manier van
stoken dan het stoken met hoogwaardige warmte.
Onderzoek naar de technische prestaties van warmte/krachtinstallaties (gasverbruik, warmte- en elektriciteitsproduktie)ommeer inzicht te krijgen inde economische aspecten.
Onderzoek naar het nuttig gebruik van warmte afkomstig van
warmte/kracht-installaties, belichting, C02-dosering en
eventueel warmte-opslag. De ontwikkeling van een energiezuinige/efficiënte lamp voor assimilatiebelichting kan hieraan een positieve bijdrage leveren.
Onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de vergoeding voor levering van elektriciteit aan het openbare
net. Dit kan leiden tot toepassing van warmte/kracht-koppeling op grotere schaal.
Onderzoek naar het gebruik van een rookgascondensor met een
laagwaardig verwarmingsnet bij een gasgestookte warmte/krachtinstallaties.
Onderzoek naar de verbetering van de technisch prestaties
van warmtepompen.
Onderzoek naar wervende tariefstellingen voor restwarmte.
Belangrijk bij de toepassing van restwarmte isdat dit
grootschalig gebeurt. De tariefstelling is in dit verband
belangrijk. Als voorbeeld kan genoemd worden de situatie in
Odense in Denemarken.
Evaluatie van de contracten van warmte/kracht-koppeling tussen nuts- en tuinbouwbedrijven.-Momenteel bestaan er vele
contractvormen. Vergelijking van de onderlinge verschillen
(technisch en economisch) in relatie met de tuinbouw wordt
aanbevolen.
Onderzoek naar de kosten van het gebruik van de verschillende vormen van gecombineerde produktie van warmte én elektriciteit (centrale, steg, wk-koppeling/te op het tuinbouwbedrijf).
Onderzoek naar de kosten van de infrastuctuur voor warmtetransport en distributie. Dit isvan belang voor de haalbaarheid van restwarmteprojecten.
Onderzoek naar de technische prestaties en kosten van windenergie.
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Overigen
Modelontwikkeling voorbedrijfs-economischevergelijkingvan
energiebesparendemaatregelenenalternatieve bronnenvoor
glastuinbouwbedrijven (inuitvoering).
Scenario-onderzoekvoordeenergiebehoefteendeenergievoorziening indeglastuinbouw.Hethiervoorgenoemdemodel
kanhierbijalshulpmiddeldienen.
Hetveredelenvanrassendiebijeenlageretemperatuurgeteeldkunnenworden.
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Bijlagen
Bijlage 1 Tabellen bij hoofdstuk3

Tabel bl.l Areaal produktie-glastuinbouw inNederland naar subsector overde
periode 1980-1989 (ha)1)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Groenten 2)
Snijbloemen 3)
Potplanten 4)
Totaal

4574 4548 4541 4500 4439 4371 4338 4246 4235 4201
3187 3220 3192 3161 3176 3286 3347 3437 3510 3684
766 813 842 888 909 951 1045 1151 1222 1281
8527 8581 8575 8549 8524 8608 8733 8834 8967 9166

Bron:CBS-meitelling.
1)Staand en plat, verwarmd en onverwarmd glas,excl. opkweek; 2)Incl. fruit
onder glas 3)Incl. bollen enknollen onder glas;4)Incl.perkplanten, boomkwekerij envaste planten onderglas.

Tabel bl.2 Gemiddelde prijs van aardgas en elektriciteit voor de glastuinbouw
over de periode 1980-1989 (cent per eenheid)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Nominaal
aardgas (m3)
elektr. (kWh)

19,5 24,7 32,9 38,5 43,7 42,4 28,9 19,5 20,7
22,8 26,4 27,4 27,0 27,8 28,0 21,9 19,3

1989

19,2

Koopkr.index (X) 100 94,8 90,7 88,7 87,0 85,5 85,6 85,8 85,0 1)84,2 1)
reëel
aardgas (m3)
19,5 23,4 29,8 34,1 38,0 36,3 24,7 16,7 17,6
16,2
elektr. (kWh) 22,8 25,0 24,9 23,9 24,2 23,9 18,7 16,6
Bron gas:Gasunie; elektriciteit: LEI (sectorrekening);koopkrachtindex:
CBS/LEI-tuinbouwcijfers.
1)Raming; 2)Prijspeil 1980.
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Bijlage 1 (le vervolg)
Tabel bl.3 Energieverbruik inde produktie-glastuinbouw over de periode
1980-1989
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1)1989 1)
Brandstof
gas (min.m3) 3198 2881 2431 2335 2372 2632 2924 3275 3111
olie (min.m3
a.e.) 2) 135
71
33
31
28
25
16
16
15
Tot.(min.m3 a.e)3333 2952 2464 2366 2400 2657 2940 3291 3126

3244
15
3259

Elektriciteit
(min.kWh)

370

369

353

364

394

441

464

529

544

Tot. (min.GJ) 106,8 94,8 79,3 76,2 77,4 85,7 94,7 106,1 100,9

577
105,2

Aandeel
electr. (I)
1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9
2,0
Bron gas:Gasunie, gecorrigeerd voor opkweek, (gasverbruik opkweek -30m3/m2+
gern,verbruik glastuinbouw perm2);olie enelektriciteit: LEI(sectorrekening).
1)Raming; 2)Zware olie + lichte olie +petroleum, a.e. «31,65 MJ.

Tabel bl.4 Gemiddelde energie-intensiteit inde produktie-glastuinbouw per subsector over de periode 1980-1989 (eenheden perm2) (
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1)1989 1)
Glasgroente
brandstof
(m3a.e.)
elektr.(kWh)
Totaal (MJ)

32,1 29,2 25,3 24,2 24,8 27,8 29,3 34,4 32,3
3,2 3,3 3,2 3,2 3,4 3,9 3,9 4,6 4,5
1028

937

810

777

797

892

941 1107 1038

33,0
4,7
1061

Glasbloemen
brandstof
(m3 ..e.)3,46,3 40,1,32,0 30,4 30,7 13,1^ 7 , 1 ^ 3 8 , 7 136,0. 36,8
elektr.(kwh)*, 5,7 1»5,5»^5,2">t>5,4?,*5,9?$6,3 3 C 6 ,6 '7,2 7,3 «0 7,5 ','
Totaal (MJ)

1487 1289 1031

981

982 1071 1198 1251 1166

1192

Potplanten
brandstof
(m3 a.e.)
50,7 40,6 35,0 35,6 35,8 37,3 41,1 43,3 40,0
elektr.(kWh)
5,6 5,1 5,1 5,3 6,0 7,0 6,9 7,5 7,9

40,5
8,1

Totaal (MJ)

1311

1619 1304 1116 1149 1155 1209 1321 1399 1294

Totaal
brandstof
(m3 a.e.)
39,1 34,4 28,7 27,7 28,2 30,9 33,7 37,3 34,9
elektr.(kWh)
4,3 4,3 4,1 4,3 4,6 5,1 5,3 6,0 6,1

35,6
6,3

Totaal (MJ)

1149

1)Raming.
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1252 1105

925

891

908

996 1084 1201 1127

*

Tabel 1 (2e vervolg)

Tabel bl.5 Aantal graaddagen
1980 1981
Graaddagen 1)

3246 3230

perjaar inde periode 1980-1989
1982 1983 1984 1985 1986 1987

1988

1989

3004 2999 3177 3487 3334 3372

2825

2697

Bron:KNMI.
1)Stookgrens . 18C; aantal graaddagen normaal jaar -3237 (1951 t/m 1989)

Tabel bl.6 Gemiddelde fysieke produktie indeproduktie-glastuinbouwpersubsector over de periode 1980-1989 (f(1980)/m2)
1980

1981

1982

1983

1984

Glasgroente
Glasbloemen
Potplanten

35,7
55,8
81,9

36,6
60,5
84,8

40,5
61,9
92,8

40,9
62,8
93,2

41,6 45,0 48,2 51,7 56,5
66,1 68,1 71,4 73,8 75,3
97,7 101,5 104,8 108,4 114,1

Totaal

47,4

50,1

53,5

54,3

56,6

1985

59,9

1986

63,8

1987

67,7

1988 1) 1989 2)

71,7

59,4
78,8
118,4
75,4

Bron: LEI(sectorrekening).
1)Raming sectorrekening; 2)Raming rentabiliteitsonderzoek.
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Bijlage 2 Resultaten regressie-analyse brandstofintensiteit over de periode
1980- 1989

Y - brandstofintensiteit (m3 a.e./m2)
XI - aantal graaddagen
X2 - gasprijs (cent(1980)/m3)
totaal produktie-glastuinbouv

Y
r2
t(xl)t(x2)-

0,0061 xl -

26,2 +
87,7
3,10
-8,10

- 0,47 x2

groente
Y
r2
t(xl)t(x2)-

28,9
86,2
1,91
-7,60

+

0,0037 xl

0,43 x2

+

0,0090 xl

0,51 x2

+

0,0087 xl

snijbloemen
Y
r2
t(xl)t(x2)-

20,7
62,6
2,15
-4,03

potplanten
Y
- 24,5
r2
- 56,9
t(xl)- 2,03
t(x2)--3,60

50

- 0,46 x2

Bijlage 3 Resultaten regressie-analyse elektriciteitsintensiteit overde
periode 1980-1987

Y - elektriciteitsintensiteit (kWh/m2)
XI - brandstofintensiteit (ra3a.e./m2)
X2 - jaar (1980, 1981,enz)
totaal produktie-glastuinbouw
Y
r2
.
t(xl)t(x2)-

-488,5+
98,3
8,85
18,70

0,067xl +

0,25 x2

-316,5+
96,0
6,10
10,08

0,066xl +

0,16 x2

groente
Y
r2
t(xl)t(x2)-

snijbloemen
Y
r2
.
t(xl)t(x2)-

-564,9 +
97,1
7,88
15,08

0,066xl +

0,29x2

0,071 xl -

0,38 x2

potplanten
Y
r2
t(xl)t(x2)-

-745,6 +
90,0
3,27
7,93
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Bijlage 4

Verdeling vanhet areaal overdeklassenvan brandstofIntensiteit in
deproduktie-glastuinbouvover deperiode 1980-1987

Klassen van
brandstofintensiteit
(m3a.e./m2)
0-10
10- 20
20- 30
30- 40
40- 50
50- 60
60- 70
70- 80
80- 90
90- 100
>100
40-60
>40

1980

1982

1983

1984

1985

12,2
14,5
17,5
17,3
27,6

12,4
14,3
17,5
19,0
26,0

8,7
8,8

9,2
1,5
0,1

9,5
1.4
0,1

11,9
13,1
19,6
20,3
23,1
10,7

36,8
38,4

35,5
37,0

6,8

7,2

11,2
16,3
16,2
14,6
13,5
13,5

14,9
21,1
14,4
18,9
11,0
10,9

4,9
1,6
1.3
0,1

1,1
0,7

28,1
49,5

29,9
42,7

Bron:Rentabiliteits-onderzoekLEI.
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1981

1,3

33,8
35,1

1986

1987

6,1

4,8
7,3

22,0
17,0
21,7
19,5

10,7
20,5
13,3
19,0
24,4

2,1
0,1

5,4
0,7

41,2
43,4

43,4
49,5

17,3
16,6
19,1
19,9
12,4

2,6

39,0
54,0

