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Voorwoord ______________________________________________________________________________
In 2011 is de eerste aardwarmtebron in het tuinbouwgebied Koekoekspolder
aangelegd. In de loop van 2012 is deze aardwarmtebron in gebruik genomen en is
er begonnen met het leveren van duurzame warmte aan de aangesloten tuinbouwbedrijven. Door CLM zijn gegevens verzameld en geanalyseerd van de productieperiode van juli 2012 tot april 2013. Op basis van deze gegevens en een literatuurstudie is de duurzaamheid van het gebruik van aardwarmte kwalitatief en
kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is gekeken welke communicatiemogelijkheden er zijn om de gerealiseerde duurzaamheidswinst over het voetlicht
te brengen. En zijn er handvaten aangereikt hoe het duurzaamheidsprofiel van de
geothermische bron in de Koekoekspolder is te vermarkten. Vanuit de gebruikers
en beheerder van de aardwarmtebron zijn veel data aangeleverd. De betrokken
telers Kees Vahl en René Kalter en Radboud Vorage van GreenhouseGeoPower
worden hartelijk bedankt voor hun actieve bijdrage aan de totstandkoming van
deze rapportage.
Laurens Vlaar
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Samenvatting _______________________________________________________________________
Het gebruik van aardwarmte (ook wel geothermie genoemd) in de glastuinbouw
mag zich verheugen in een steeds warmere belangstelling van telers. Naast een
belangrijke wens om verzekerd te zijn van een langdurigere stabiele prijs voor een
eenheid energie/warmte en een grotere mate van autonomie, speelt ook het
duurzaamheidskarakter van de techniek een belangrijke rol. Maar hoe ziet die
duurzaamheid eruit? Over welke duurzaamheidsaspecten hebben we het dan? Wat
neem je mee in een analyse van de duurzaamheid van het gebruik van
aardwarmte? In deze studie is een systeemanalyse gemaakt om de integrale
duurzaamheid van het gebruik van de aardwarmtebron in een glastuinbouwcluster
in de Koekoekspolder (IJsselmuiden, Overijssel) kwalitatief en kwantitatief te
beschrijven. Daarnaast is aandacht geschonken aan het verkennen van
communicatiemogelijkheden in de markt i.r.t. de geboekte duurzaamheidswinst
door het gebruik van aardwarmte en te exploreren hoe het duurzaamheidsprofiel is
te vermarkten.
Integrale duurzaamheid aardwarmte in het glastuinbouwcluster Koekoekspolder
Het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw vervangt voor een groot gedeelte
aardgas dat in verreweg de meeste gevallen wordt gebruikt voor conditionering van
de kas. Het gebruik van aardwarmte heeft verder geen effect op de andere
duurzaamheidsthema binnen de glastuinbouw als emissies van
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, lichthinder etc.
De duurzaamheidswinst zit dan met name in vermeden aardgasverbruik en
daarmee samenhangende uitstoot van CO2. Het oppompen, rondpompen en weer
terugpompen van het geothermische water gaat echter gepaard met het gebruik
van elektriciteit. De stroom daarvoor benodigd, kan op een aantal manieren worden
opgewekt. Als deze wordt opgewekt in een centrale die wordt gestookt met fossiele
brandstoffen, zal elke kWh gebruikt ook een CO2 uitstoot tot gevolg hebben.
Worden echter duurzame(re) bronnen als wind en zon ingezet, dan zal de CO2
uitstoot aanzienlijk dalen. In het cluster in Koekoekspolder wordt gebruik gemaakt
van groene stroom.
Bij gebruik van aardgas in ketel en WKK wordt de vrijkomende CO2 ingezet voor
het verhogen van de CO2 concentratie in de kas. Dit zorgt voor extra productie. Een
kenmerk van het gebruik van aardwarmte is het veelal extern moeten aanvullen
van de CO2 behoefte omdat het gebruik van aardgas sterk gereduceerd is. De CO2
emissie die gerelateerd is aan opvang, reiniging en opslag van vloeibare CO2 als
bijproduct van industriële processen, dient te worden verdisconteerd in de totale
klimaatduurzaamheid.
Het blijkt dat bij gebruik van aardwarmte er regelmatig gas en olie meekomt bij het
oppompen van het water. In het cluster in Koekoekspolder is er geen sprake van
meekomende olie. Wel is er sprake van meekomend gas. Dit wordt ontvochtigd en
in een ketel verstookt om warmte voor de kas te verkrijgen. Het verdringt daarmee
een deel van het normale aardgas. Het uitgangspunt is dat de milieubelasting van
een m3 gas uit de geothermiebron gelijk is aan een m3 gas via de reguliere
aanvoer.
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Naast de gebruiksfase is ook gekeken naar de duurzaamheid van het realiseren van
de bron, met name de aanleg van de twee putten van bijna 2 kilometer diepte. Het
blijkt dat als het materiaalgebruik en de energie die gebruikt is voor het boren van
de putten naar CO2 belasting wordt omgeslagen de bijdrage over de gehele
verwachte bedrijfsduur van 30 jaar verwaarloosbaar is ten opzichte van de CO2
belasting van het gebruik. Het volstaat daarom om alleen naar de
duurzaamheidswinst van het gebruik te kijken.
Bij gebruik van groene stroom en een bepaalde hoeveelheid extern aangevoerde
CO2 per jaar op het clusteroppervlak is voor het cluster Koekoekspolder de CO2
emissiereductie zo rond de 70%. Deze emissiereductie zal verder toenemen indien
de hoeveelheid extern aangevoerde CO2 zal dalen of als er een andere CO2 bron
wordt gevonden met minder emissie van CO2.
Communicatie en marketing
Het gebruik van geothermie in de glastuinbouw is relatief nieuw. Er is een
handjevol initiatieven waarin geothermie ook daadwerkelijk warmte levert en een
aanzienlijk aantal initiatieven in de fase van vergunningverlening rond opsporing.
Uit de contacten met enkele retailers blijkt dat het gebruik van aardwarmte in de
glastuinbouw wel gevolgd wordt maar dat het actief ondersteunen van het gebruik
van aardwarmte door glastuinbouwondernemers nog niet structureel gebeurt door
retailformules. Actief ondersteunen kan bijvoorbeeld omvatten het specifiek
aankopen van product, het bieden van een meerprijs, het bieden van lange termijn
contracten en het actief promoten en communiceren door de retailer.
Aandachtspunten die worden genoemd zijn het (nog) kleine aanbod van producten
geproduceerd met aardwarmte zowel in type product als volume. Er worden
ruwweg 2 segmenten onderscheiden: biologisch en gangbaar. Deze segmenten zijn
ook herkenbaar voor de consument. Het gebruik van aardwarmte is dan veelal
onderdeel van gangbare teelt en wordt zodanig gezien als lastig te communiceren
door een retailer. Dat geldt wellicht minder voor andere potentiele afnemers als
groentespeciaalzaken, foodservice etc.
Aanbevelingen
Verder versterken duurzaamheid aardwarmtesysteem in cluster
Op basis van de huidige gebruiksgegevens komen de bedrijven die nu in het cluster
Koekoekspolder participeren tot een CO2 emissiereductie van 71% Dit is
gerelateerd aan het gebruik van groene stroom en een bepaalde hoeveelheid
(extern aangevoerde) CO2. Het is aan te bevelen te bekijken of de benodigde
extern aangevoerde CO2 verminderd kan worden aangezien dit een aanzienlijk deel
van de toe te rekenen CO2 emissie vertegenwoordigt. Er zijn onderzoeken die
aangeven dat met een flinke reductie van de CO2 dosering de productie van tomaat
niet noemenswaardig terugloopt.
Het is aan te bevelen dat vanuit het aardwarmtecluster Koekoekspolder wordt
doorgegaan met het gebruik van groene stroom, omdat dat het
duurzaamheidsprofiel sterk verbetert.
Het is aan te bevelen dat de telers in het cluster actief werken aan een reductie van
de benodigde hoeveelheid extern aangevoerde CO2. Dit kan door de aangevoerde
CO2 op de juiste momenten in te zetten en door het beperken van de kas ventilatie
tijdens de CO2 gift.
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Om de COP (energetische efficiëntie) van het geothermische systeem te verbeteren
is het te adviseren om te kijken naar de meest efficiënte pompen voor het
rondpompen van het bronwater. Hierdoor kan de benodigde elektrische energie
verminderd worden.
Het gebruik van energie gebaseerd op fossiele energiedragers kan worden gezien
als het laatste grote te slechten duurzaamheidsvraagstuk in de glastuinbouw.
Alhoewel er op de andere thema’s als gewasbescherming, bemesting, emissies,
lichthinder, landschappelijke inpassing etc. zeker ook nog winst te behalen is, blijft
energiegebruik (rond 10% van het Nederlandse aardgasgebruik zit in de
glastuinbouw) een thema dat in de publiek opinie om aandacht vraagt.
Het is aan te bevelen dat de initiatiefnemers van het cluster Koekoekspolder actief
hun inspanningen op energiegebied blijven communiceren en daarbij ook aandacht
blijven schenken aan de hierboven genoemde overige duurzaamheidsthema’s. Op
die manier kan worden uitgedragen dat aan alle thema’s wordt gewerkt en dat daar
winst wordt geboekt.
De initiatiefnemers van het cluster zijn druk bezig met het verder benutten van de
hoeveelheid warmte die de bron jaarlijks maximaal kan leveren. Het combineren
van teelten met elk hun eigen warmteafnameprofiel kan daarbij interessant zijn
voor het maximaal uitkoelen van de beschikbare warmte. Indien die teelten ook
een lage(re) of geen externe CO2 behoefte hebben, zal de totale emissiereductie
verder stijgen naar wat theoretisch mogelijk is.
Tenslotte kan door de inzet laag thermische verwarmingssystemen, eventueel in
combinatie met de toepassing van warmtepompen, het thermische vermogen van
de geothermische bron verder vergroot worden. Nadere studie moet uitwijzen wat
de duurzaamheidsvoordelen zijn die met deze innovatieve technieken gerealiseerd
kunnen worden.
Communicatie en marketing
Geadviseerd wordt om vanuit het cluster Koekoekspolder het (nog) unieke karakter
van het eerste cluster in Nederland te communiceren. Door verschillende (koelere)
teelten aan te laten sluiten kan een optimale uitkoeling worden bereikt. Dit is een
sterk communicatiepunt.
Het is aan te bevelen het duurzaamheidsverhaal pro-actief te “ vermarkten” vanuit
het eigen duurzaamheidsprofiel. Een mooi voorbeeld daarvan is het ontwerpen en
gebruiken van een aardwarmtelogo op de verpakkingen/dozen van de producten,
zoals dat recent door de teeltbedrijven is opgepakt. Bij geflowpackte, gesealde of
gestickerde producten kan dit wellicht ook op de kleinverpakking worden gebruikt.
Geadviseerd wordt om te zoeken naar communicatie-uitingen die door de afnemers
zonder interferentie met hun eigen communicatie/beleid kunnen worden gebruikt.
Waar mogelijk moet gezocht worden naar gezamenlijk optrekken van het cluster en
afnemer(s) in communicatie-uitingen. Zo kan geappelleerd worden aan een zeer
grote bijdrage aan de reductie van de carbon-footprint van AGF producten
waarmee een retail die in zijn bedrijfsvoering (logistiek, conditionering, verkooppunten) ook een klimaatbeleid voert een totaalpakket kan aanbieden.
Geadviseerd wordt ook te kijken of er met andere producenten buiten het cluster
die ook aardwarmte gebruiken, gekeken kan worden naar het aanbieden van AGF
aardwarmte productmand. Het cluster Koekoekspolder kan hiertoe, vanwege haar
innovatieve karakter, het initiatief nemen en een regierol vervullen. Belangrijk
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hierbij is wel dat een minimale (energie) duurzaamheidsstandaard wordt opgesteld
waaraan alle deelnemende producten moeten voldoen. Daarnaast dient minimaal
aan alle gangbare (en wettelijke) kwaliteitsstandaards worden voldaan.
Geadviseerd wordt om, via de bedrijfswebsites van het cluster, informatie over de
duurzaamheidskenmerken van het gebruik van aardwarmte te presenteren en up to
date te houden. Betrek hierbij ook de toepassing van aardwarmte in alle
duurzaamheidsthema’s die spelen in de glastuinbouw.
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Inleiding __________________________________________________________________________________
CLM is gevraagd door de initiatiefnemers van Aardwarmtecluster BV, de beheerder
van de aardwarmtebron in de Koekoekspolder (IJsselmuiden, Overijssel), om een
drietal vraagstukken rond de toepassing van geothermie in de glastuinbouw verder
uit te werken. Het betreft hier:
•
•
•

Het inzichtelijk maken van de integrale duurzaamheid die gerealiseerd wordt
door het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw in Koekoekspolder.
Het verkennen van communicatiemogelijkheden in de markt i.r.t
duurzaamheidswinst die door het gebruik van aardwarmte gerealiseerd wordt.
Het aanleveren van ideeën over hoe het duurzaamheidsprofiel van geothermie
voor de bedrijven in Koekoekspolder is te vermarkten (met input uit de eerste
2 punten).

In deze rapportage worden de resultaten van deze activiteiten beschreven. In 1.1
wordt allereerst een korte historie van het initiatief geschetst. In de volgende
paragrafen worden de drie vraagstukken verder toegelicht en in de volgende
hoofdstukken nader uitgewerkt.

1.1 Korte historie aardwarmte initiatief Koekoekspolder
Het gebruik van aardwarmte (geothermie) in de Nederlandse glastuinbouw is
relatief nieuw. Het tuinbouwbedrijf A en G van den Bosch bv in Bleiswijk is in 2007
begonnen met de realisatie van het eerste diepe geothermieproject in Nederland.
Sinds de winter van 2007-2008 heeft deze bron een tomatenkas van 7.2 ha van
warmte voorzien. Na de positieve ervaringen van deze eerste teler in Nederland, is
de belangstelling vanuit de sector sterk toegenomen. Drijvende kracht hierachter is
de ongerustheid bij telers over de prijsontwikkeling van fossiele energiedragers en
de wens om aan de energievoorziening een meer duurzame invulling te geven.
Dit was ook de reden dat in 2008 een groep telers in tuinbouwgebied
Koekoekspolder op zoek gingen naar duurzame en minder marktgevoelige
warmtebronnen voor verwarming van hun kassen. De kiem voor het eerste
aardwarmtecluster in de glastuinbouw in Nederland was gelegd. Een team van
telers, adviseurs en de provincie Overijssel en Gemeente Kampen hebben de
handen ineengeslagen. In 2010 werd officieel de eerste Aardwarmtecluster BV van
Nederland opgericht. Onder leiding van Radboud Vorage van Aardwarmtecluster bv
zijn in het voorjaar van 2011 de fysieke werkzaamheden begonnen. In mei 2011
arriveerde de boortoren en in september 2011 werd begonnen met de aanleg van
het leidingennet naar 3 deelnemende bedrijven.
Eén van de bedrijven van het eerste uur wisselde door de EHEC-crises van
eigenaar. Dit bedrijf werd eind 2011 overgenomen door de gebroeders Van den Belt
die op de tuin nu tomaten telen. In maart 2012 is, in een testfase, begonnen met
het oppompen van de aardwarmte. De officiële opening van de testfase vond plaats
tijdens het jaarlijkse Kom in de Kas-evenement op 31 maart 2012. De
1

daadwerkelijk ingebruikname van de aardwarmtebron, tijdens de zogenaamde
laagbeproevingsfase, is gestart in de zomer van 2012. Vanaf dat moment is er
warmte aan de tuinbouwbedrijven geleverd.

1.2 Inzicht in de integrale duurzaamheid van aardwarmte op de
glastuinbouwbedrijven
Het gebruik van aardwarmte (geothermie) in de Nederlandse glastuinbouw kent
een aantal duidelijke milieuvoordelen. Hoe groot die voordelen zijn, is van een
aantal factoren en ondernemerskeuzes afhankelijk. De context waarin de
aardwarmte gebruikt wordt en de benuttingsgraad zijn hierbij van belang.
Als gekeken wordt naar de duurzaamheid van systemen in zijn algemeenheid, dan
kan ruwweg een onderverdeling worden gemaakt in 3 fasen:
•
•
•

fabricage/realisatiefase
gebruiksfase
afdank-/recyclingsfase

Het inzichtelijk maken van de integrale milieuwinst en de invloed daarop van die
factoren, kan met behulp van een systeemanalyse plaatsvinden. Een belangrijk
aspect is het zoveel mogelijk benutten van de energie-inhoud van het opgepompte
bronwater. In de systeemanalyse wordt een overzicht gemaakt van de milieuimpact waarbij eventuele negatieve effecten en afwentelingsgevaar ook
meegenomen worden. Vanuit het project in Koekoekspolder zijn inhoudelijke
gegevens aangeleverd als ook informatie over de duurzaamheid van de
deelnemende tuinbouwbedrijven. De duurzaamheid van het gebruik van
aardwarmte dient ten opzichte van alternatieven weergegeven te worden. In dit
geval zal met name als referentie het gebruik van WKK (en gebruik van de ketel)
worden genomen.
Een score van een systeemkeuze kan absoluut weergegeven worden maar dat zegt
onvoldoende. Een hectare tuinbouwkas met aardwarmte gebruikt bijvoorbeeld x MJ
aan warmte per jaar. Is x dan veel of weinig? De prestaties van een systeemkeuze
worden dan ook nagenoeg altijd relatief gemaakt door een vergelijking met
alternatieve systemen. Bovendien worden de prestaties gerelateerd aan de juiste
eenheid output, dus bijvoorbeeld MJ of kWh per ton eindproduct per jaar.
Binnen de context van deze verkenning wordt de vergelijking gemaakt tussen een
conventioneel systeem waarbij er al dan niet elektriciteit, CO2 en aardgas wordt
ingekocht met een systeem waarbij voor een belangrijk deel de warmte door een
aardwarmtebron geleverd wordt. Wordt er bijvoorbeeld een ketel en WKK gestookt
dan levert dat warmte, CO2 en elektriciteit op met een bepaalde efficiency. Wordt
er echter gebruikt gemaakt van een aardwarmtesysteem, waarbij dit systeem een
groot deel van de gevraagde warmte invult, naast gebruik van delen van het
conventionele systeem dan moet dit goed tegen elkaar afgewogen worden. In
hoofdstuk 2 zal dat gevisualiseerd worden.
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1.3 Het verkennen van communicatiemogelijkheden in de markt
i.r.t duurzaamheidswinst
Het wordt steeds belangrijker om als teler niet alleen een zo duurzame mogelijke
bedrijfsvoering te hebben, maar dat ook helder over het voetlicht te brengen.
Daarvoor bestaat een groot aantal communicatiemiddelen en – kanalen. Belangrijk
is de juiste afstemming tussen inhoud (de boodschap) en de communicatie-uiting.
Keuzes in kanalen, data en inhoud hangen uiteraard samen met de doelstelling om
de toepassing van aardwarmte te gebruiken bij de vermarkting van het product
(tomaten en komkommers) en voor een positieve PR van het aardwarmteproject in
Koekoekspolder.
Mogelijke communicatie-producten zijn excursies, artikelen in vakbladen, het
opstellen van een digitale brochure en het aanbieden van deze uitingen op
verschillende digitale podia.
Het is belangrijk om een communicatiestrategie m.b.t. duurzaamheid op te stellen
en uit te voeren.

1.4 Het aanleveren van ideeën over hoe het duurzaamheidsprofiel
van geothermie is te vermarkten
Uit de systeemanalyse komt een berekening van het duurzaamheidsprofiel van het
gebruik van aardwarmte naar voren. Alhoewel er de afgelopen periode veel
aandacht is geweest voor het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw, is aan
het verder over het voetlicht brengen van de duurzaamheidsvoordelen hiervan nog
geen structurele aandacht geschonken.
Betoogd kan worden dat de Nederlandse tuinbouw op een efficiënte en duurzame
wijze producten uit de bedekte teelt kan voortbrengen. Nog steeds bestaat het
beeld dat de Nederlandse glastuinbouw een grote “energievreter” is. Het is goed
om te communiceren dat er op dit vlak grote veranderingen zijn en dat die ook
daadwerkelijk toegepast worden.
De belangrijkste partijen die hiervoor benaderd kunnen worden zijn met name
afnemers/de Retail. De bedrijven in het aardwarmtecluster zullen in een
ketenverband een of direct enkele retailers beleveren. Maar ook andere afnemers
zijn denkbaar zoals de catering, out-of home eating, zorginstellingen etc. De basis
is dat er een eenduidige en heldere berekening beschikbaar is van de
duurzaamheidsverbetering die in Koekoekspolder gerealiseerd is. Deze feiten
onderbouwen de inhoud van de communicatie.
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Integrale duurzaamheid glastuinbouw en
aardwarmte ___________________________________________________________________________
2.1 Inleiding en kentallen: de bedrijven en het systeem
In het huidige cluster zijn nu (winter 2012/2013) 2 bedrijven aangesloten op de
aardwarmtebron. In onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken van de
bedrijven weergegeven. Onder de tabel wordt het bedrijfsprofiel verder beschreven.

Tabel 2.1

Kenmerken van de huidige 2 teeltbedrijven in het cluster.

Bedrijf

Oppervlak

Teelt(en)

Aanvullende energieinvulling

Kwekerij Voorhof

41.000 m2

komkommer

Ketel, geen WKK
Ketel CO2 en vloeibare CO2

Mts. Gebroeders Vahl

70.000 m2

Komkommer en

Ketel, WKK en vloeibare CO2

tomaat (2000 m2)

Kwekerij Voorhof
Kwekerij Voorhof teelt komkommer in 4 teeltrondes per jaar. Het overgrote deel
van de productie wordt naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. Het bedrijf
belicht niet en heeft geen WKK. De ketel heeft een maximale capaciteit van 490 m3
gas per uur. Er zijn geen noodkoelers aanwezig en de WOT (warmte opslag tank) is
600 m3 groot. De CO2 wordt gedoseerd m.b.v. de ketel en vloeibare CO2. De
dosering bedraagt 15-20 kg per m2 per jaar. Op dit moment ligt er in de kas een
energiescherm. Mogelijk dat er t.z.t. een dubbelscherm in de kas komt te liggen.
De plagen worden zoveel mogelijk biologisch bestreden. Nagenoeg de gehele
bestrijding van spint, witte vlieg en luizen wordt door de inzet van biologische
bestrijders gedaan. De chemische gewasbescherming bestaat bijna volledig uit de
inzet van fungiciden. Met name meeldauw en botrytis zijn lastige ziekten. Men
houdt zijn ogen open voor rassen die sterk zijn tegen botrytis en meeldauw, maar
resistenties gaan veelal gepaard met een lagere opbrengst (kg en of stuks).
Een techniek als UV licht voor de bestrijding van schimmels zou zeker het proberen
waard zijn. Ook wordt gekeken naar de spuittechniek. Er wordt gebruik gemaakt
van een spuitrobot maar ook LVM (Low Volume Mist) wordt ingezet.
Het hemelwaterbassin is 2.000 m3 groot. Hiermee zit het bedrijf op de wettelijk
norm van 500 m3 per ha. Met name in de zomer wordt er ook gebruik gemaakt van
grondwater (25% van de waterbehoefte) door de inzet van RO installatie. Vanaf
half maart-april wordt er volledig gerecirculeerd. Hiertoe heeft het bedrijf een UV
ontsmetter met een capaciteit van 7-8 m3 uur. Deze installatie draait in de zomer
24 uur per dag.
Het bedrijf teelt al bijna 20 jaar op perliet als substraat en heeft daar goede
ervaring mee. Dit substraat wordt elk jaar vervangen. Het voordeel is een goede
lucht-water verhouding. Het bedrijf is Global Gap gecertificeerd.
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Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en het bedrijf kijkt naar een verdere
uitkoeling van de geothermische aardwarmte door inzet groeibuis en opwarming
van het gietwater. Duurzaamheid is een continu aandachtspunt voor het bedrijf,
ook in directe afzet en logistiek.

Figuur 2.1

De inzet van biologische bestrijders op de bedrijven in het aardwarmtecluster Koekoekspolder is gemeengoed

Mts. Gebroeders Vahl
Op het bedrijf van de gebroeders Vahl wordt op 68.000 m2 4 rondes komkommers
geteeld per jaar. Op 2.000 m2 wordt ook nog jaarrond trostomaten geteeld
waarmee het totale bedrijfsareaal op 70.000 m2 uitkomt. Het bedrijf heeft een WKK
van 1,5 Mwe en 2 ketels met een totaal vermogen van 7 miljoen Kcal/uur ofwel
ruim 8 MW thermisch. De verwachting is dat er straks niet tot nauwelijks meer
gebruik wordt gemaakt van de ketels. Van de stroom die wordt opgewekt met de
WKK wordt zo’n 90% op het net afgezet. Er wordt nu niet belicht. Het belichten van
de teelt wordt wel overwogen met als reden jaarrondteelt en een betere
werkspreiding.
De WKK wordt in de zomer ook ingezet voor de productie van CO2. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van vloeibare CO2. Op jaarbasis draait de installatie nu
3.000 vollasturen. In juli-augustus is er sprake van een warmte overschot. Er is 1
noodkoeler aanwezig. De WOT bedraagt 2.300 m3 en wordt zowel voor WKK als
aardwarmte buffering gebruikt. Eén afdeling van het bedrijf heeft sinds kort
luchtslangen gekregen, naar voorbeeld van de komkommerproef op het
Improvement Centre in Bleiswijk. Met deze technologie kan het energiegebruik
teruggebracht worden.
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In 2011 lag er op 5 ha een enkel scherm en op 2 ha een dubbel energiescherm. In
2012 zal het hele teeltoppervlak van een dubbelscherm worden voorzien omdat de
voordelen (zo’n 4-5 m3 per m2 gasbesparing) op de 2 ha duidelijk zijn.
Het bedrijf maakt gebruik van biologische bestrijding van witte vlieg, trips, spint en
luis en is ook al enige tijd bezig met wortelstimulerende preparaten, met name
tegen pythium. Er wordt geteeld op steenwolmatten die elk jaar vernieuwd worden.
Er wordt bewust niet voor stomen en hergebruik gekozen. Als er een virusinfectie
wordt aangetroffen, gaat het substraat eruit. Er is veel aandacht voor fytosanitaire
zaken, zowel in gewashandelingen als hygiëne in het gehele traject van plant tot
sorteren/verpakken. Gewasbescherming vindt plaats met de inzet van
automatische spuitkar, LVM (Low Volume Mist) en druppelen. Ook hier wordt het
gros van de productie naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd, maar ook in
toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van locale afzetkanalen. Er wordt
zoveel mogelijke gerecirculeerd. Het zwaartepunt van de spui ligt in de eerste
maanden van het jaar a.g.v. de wens om met nieuw water te starten. Ontsmetting
van het drainwater vindt plaats m.b.v. een UV ontsmetter met een capaciteit van
10 m3 per uur. Afval wordt gescheiden afgevoerd.
Er worden proeven gedaan met meeldauwtolerante rassen en ook wordt er gekeken
naar virusresistente rassen. Een aandachtspunt hierbij is de lagere productie.
Het bedrijf is Global Gap gecertificeerd. Voor schema’s als MPS en MK is er volgens
het bedrijf nog onvoldoende vraag uit de markt, dus daar wordt vooralsnog niet op
ingespeeld. Het bedrijf is sinds 2006 actief betrokken bij de zoektocht naar
alternatieven voor aardgas, met name vanuit de visie om een onderscheidend en
duurzamer product te leveren. Dit heeft geleid tot een actieve trekkersrol in het
eerste aardwarmtecluster in Nederland en het huisvesten van de geothermische
bron en warmte-watertechnische installaties op eigen terrein.

2.2 Keuzes en uitgangspunten bij bepaling duurzaamheid
aardwarmte
In paragraaf 1.2 zijn 3 fasen onderscheiden om meer inzicht te krijgen over de
duurzaamheid van een systeem. Deze fasen worden, voor zowel de aardwarmte als
het alternatieve systeem WKK/ketel, in deze paragraaf verder toegelicht.
Realisatiefase aardwarmte
In deze fase vindt de daadwerkelijk boring en opbouw van het distributie en
uitwisselingssysteem plaats. Van belang zijn de gebruikte boortechnieken,
uitgevoerde (pomp)testen en de hoeveelheid en samenstelling van gebruikte en
vrijkomende vloeistoffen en andere materialen (o.a. grond) bij boring, testen en
ontwikkeling van de putten.
Naast het materiaal dat wordt gebruikt in de bronnen, worden in een geothermie
project ook allerlei pompen, leidingen filters en warmtewisselaars gebruikt. Een niet
te onderschatten energiegebruik is de zogenaamde bouwstroom bij de realisatie.
Dit kan van het net worden betrokken of via dieselaggregaten worden ingevuld.
Ook kan de eigen WKK worden ingezet. Het kan om een aanzienlijke energievraag
gaan.
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Figuur 2.2

De boortoren op de boorlocatie van het aardwarmtecluster Koekoekspolder

Gebruiksfase aardwarmte
In de gebruiksfase zal er sprake zijn van inzet van elektriciteit en materialen. Dit
geldt voor de normale bedrijfsuren alsmede onderhoud en vervanging.
Een aardwarmtebron kan in theorie enkele tientallen jaren produceren. De
ondergrondse afstand tussen de productie- en injectieput is veelal dermate groot
dat de doorbraaktijd (het tijdstip waarop het “ koude” geïnjecteerde water de
productieput bereikt) zo’n 30-40 jaar is, afhankelijk van een aantal parameters. Na
de doorbraaktijd zal de temperatuur in de productieput geleidelijk zakken maar de
exploitatie van de bron kan nog worden voortgezet totdat er een kritische
ondergrens qua temperatuur is bereikt. Als er daarna geruime tijd geen warm
water wordt onttrokken, treedt regeneratie op. Hoe lang dit duurt, is ook weer
afhankelijk van een aantal (geo(hydro)logische parameters).
Over de levensduur van de (onderwater)pompen worden getallen gegeven van 3-7
jaar. Binnen de gebruiksfase van de bronnen zullen deze pompen dus normaal
gesproken een aantal keren vervangen moet worden. Dit zal vermoedelijk ook voor
injectiepompen gelden en in mindere mate voor de warmtewisselaars.
Afdank/recyclingsfase aardwarmte
Dit zal gerelateerd zijn aan de bovengenoemde doorbraaktijd en periode daarna
waarop nog economische warmte kan worden gebruikt. In Italië is nog een bron uit
1933 in bedrijf, dus de totale levensduur na regeneratie of verlengende
maatregelen als het boren van additionele bronnen in een ander deel van het
reservoir kan zeker ten opzichte van alternatieve technieken heel lang zijn.
Afdanken heeft dan een ander karakter dan bij deze alternatieve technieken.
Uit modelberekeningen van het reservoir in Koekoekspolder komt naar voren dat de
periode voordat een temperatuurafname verwacht mag worden ergens ligt tussen
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de 60 tot 80 jaar. Er is dus gekozen voor een ontwerp van de geothermische bron
met een lange levensduur.

Figuur 2.3

Warmtewisselaars van het aardwarmtesysteem cluster Koekoekspolder

2.3 Duurzaamheid alternatieve systeem: WKK/ketel
Fasen bij alternatieve/aanvullende systemen: WKK/ketel
Voor het alternatieve systeem, dat nu nog veelal uit een combinatie van WKK en
ketels bestaat, ligt de verhouding tussen de 3 fasen anders dan bij een aardwarmte
project. WKK motoren en ketels worden in serie gemaakt waarbij ontwikkelkosten
verdeeld worden over de te verwachten te produceren aantallen.
De economische levensduur van een WKK wordt op zo’n 10 jaar ingeschat. Deze
periode kan ook voor de economische levensduur gehanteerd worden. Een WKK
vergt tijdens de bedrijfsvoering redelijk wat onderhoud. De belangrijkste
milieubelasting zit in het fossiele brandstofverbruik en daarmee direct
broeikasgasemissie (ondanks CO2 dosering in kas want dit is kort-cyclische CO2).
Indirect kunnen milieuaspecten bij de winning van fossiele brandstoffen mee
worden genomen.
Een gasmotor in een WKK installatie met een elektrisch vermogen van zo’n 2 MW
kan inclusief condensors en CO2 katalysator zo’n 35 ton wegen. Er gaat dus een
aanzienlijke hoeveelheid metaal in een installatie zitten. Gebruikte machines
kunnen worden gereviseerd/hergeconditioneerd. Bij hele oude machines of slechte
machines zal er overgegaan worden tot ontmanteling en hergebruik van met name
de metalen.
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Mogelijk dat ketels een wat langere technische en economische levensduur
(bijvoorbeeld 15 jaar) kennen, maar ook deze installaties zullen normaliter in de
operationele tijd van een geothermiebron minimaal 1 keer worden vervangen.
De CO2 belasting van zowel WKK als ketel zijn afhankelijk van vermogen en
draaiuren in de gebruiksfase veel groter dan in de realisatiefase en afdankfase.
Het Europese gemiddelde van CO2 uitstoot per ton staal bedraagt 1,63 ton. De CO2
emissie van balkstaal is 480 kg CO2 per ton geproduceerd staal. Dit is de emissie
die vrijkomt bij productie uit de grondstoffen, transport naar de bouwplaats,
aanbrengen in het werk, sloop en afvalverwerking1. De CO2 uitstoot per ton WKK
motor is dus al gauw zo’n 2 ton en dus 70 ton voor een WKK installatie van 35 ton.
Overigens moet bedacht worden dat een reeds aanwezige ketel of WKK na
ingebruikname van aardwarmte veelal aanwezig blijft op het bedrijf (als met name
back-up) en er dus geen effect is op de CO2 belasting vanuit de realisatiefase van
een WKK of ketel. Door het beperkt aantal draaiuren zal een WKK of ketel veel
langer meegaan als deze door een aardwarmtebron wordt ondersteund.

Biobrandstoffen en groen gas in verbrandingstechnieken
Een optie die over het algemeen een lagere milieu-impact heeft dan de variant met
fossiele brandstoffen is het gebruik van biobrandstoffen. Afhankelijk van het soort
brandstof en de conversietechniek is die impact groot of minder groot. De
ervaringen van ketels en WKK installaties op biobrandstoffen zijn echter nog niet
talrijk en ook niet zonder problemen. Een ander optie is het gebruik van groen gas.
Dit is opgewerkt biogas dat na reiniging en opwerking ingevoegd kan worden in het
net. Ook hier geldt dat de vermeden CO2 emissie afhankelijk is van een aantal
parameters. Als gekeken wordt naar de directe effecten bij bijvoorbeeld covergisting dan is de CO2 uitstoot gerelateerd aan kort cyclisch CO2. Deze wordt in
het algemeen niet meegerekend in de broeikasgasemissies. Een groot deel van de
biomassa of biobrandstoffen heeft op dit moment een (te) laag positief milieueffect,
bijvoorbeeld gemeten als "Energy Returned On Energy Invested" (EROI of EROEI),
een waarde die de verhouding tussen energiekosten en energieopbrengst
weergeeft.

2.4 Visualisatie conventionele systeem versus aardwarmte systeem
In de figuren op de volgende pagina is een veel voorkomend referentiesysteem en
daarnaast een aardwarmte systeem gevisualiseerd.

1

http://www.bouwenmetstaal.nl/index.php?page=staal-en-co2
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Figuur 2.4

Een schematische voorstelling van een conventioneel energiesysteem in
de glastuinbouw

Figuur 2.5

Een schematische weergave van een energievoorziening voor de
glastuinbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte
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De grootste verschillen tussen de beide systemen zijn uiteraard gelegen in de
hoeveelheid aardgas die wordt gebruikt, de hoeveelheid elektriciteit benodigd voor
de pompen van het geothermiesysteem en de hoeveelheid externe CO2 die moet
worden aangevoerd.
Voor de systemen zijn de stromen uit onderstaande tabel 2.2 van belang:

Tabel 2.2
Input

In- en output schema energie voor xxx in glastuinbouw
Conversie-

Output/gebruik

Invloed

Milieufactor

warmte

Efficiency conversie

CO2-eq

techniek
Aardgas

Ketel

en gebruik
CO2-dosering

Efficiency conversie

warmte

Efficiency conversie

CO2-eq

en gebruik
WKK

CO2-eq

en gebruik
CO2- dosering

Efficiency conversie

CO2-eq

en gebruik
elektriciteit

Elektriciteit

Ingekocht van

bedrijfsprocessen

derden

Externe CO2

Ingekocht van

Niet van

geothermisch

toepassing

CO2-eq
CO2-eq

Efficiency conversie

CO2-eq

en gebruik

CO2-dosering

derden
Aardwarmte/

Eigen gebruik
Teruglevering

Efficiency proces en

CO2-eq

gebruik
warmte

Efficiency proces en

CO2-eq

gebruik

water
Elektriciteit

2.4.1 Keuze voor nadruk op gebruiksfase
Bovenstaande is belangrijk in het bepalen van de systeemgrenzen voor het
inzichtelijk te maken van de duurzaamheid van een systeem. Gezien de lange
gebruiksfase (meer dan 30 jaar) van aardwarmtebronnen en het gunstige
milieuprofiel in de gebruiksfase (besparingsoptie op fossiele brandstoffen en
reductie van broeikasgasemissie) is er in deze context gekozen voor een uitvoerige
beschrijving van deze fase. Voor de 1e en 3e fase is gekozen voor een meer
kwalitatief en illustrerend beschrijven van de duurzaamheidsverschillen. Dit geldt
ook voor alternatieve systemen.
Recent is er vanuit het Platform Geothermie een onderzoek opgezet en begeleid
naar de energetische ‘terugverdientijd’ van geothermieprojecten. Uit dit onderzoek
blijkt dat de periode waarin er evenveel energie bespaard is t.o.v. de energie die
nodig is voor de aanleg van het systeem (realisatiefase) gemiddeld op zo’n drie
maanden ligt, afhankelijk van het ontwerp van de bron en de productiviteit van het
reservoir. Hierbij is de hoeveelheid materiaal (staal, beton, elektriciteitsgebruik bij
boren van de bron) meegenomen.

12

In onderstaande tabel 2.3 is ter illustratie een voorbeeld van het gebruik van deze
materialen opgenomen. Dit zijn de getallen die gelden voor de bronset van het
cluster Koekoekspolder van 5.4 MWth en een jaarproductie van 166.500 GJ of ruim
46.000 MWh aan warmte.

Tabel 2.3

CO2 uitstoot als gevolg van realisatie aardwarmtebron

Staal
Hoeveelheid
Casings en

Eenheid

Hoeveeheid

Eenheid

262

ton

10.506

GJ

40,1

MJ/kg

ton CO2

2,15

ton/ton

transportleidingen
Energie productiekosten
CO2-uitstoot

563

Cement

Hoeveelheid

157

ton

Energie productiekosten

707

GJ

4,5

GJ/ton

CO2-uitstoot

129

ton CO2

820

kg/ton

GJ

7,13

MJ primair/kWh

ton CO2

0,45

kg CO2/kWh

Elektriciteit

Hoeveelheid nodig voor

2250

MWh

boring
Hoeveelheid primair
CO2-uitstoot

16.043
1.013

Totaal

Energie productiekosten
CO2-uitstoot

27.255
1.705

GJ
ton CO2

Indien deze bron 30 jaar dit vermogen levert, bedraagt de CO2 uitstoot over de
realisatiefase 1,2 kg per MWh geleverde aardwarmte. Het te verwachten onderhoud
in die periode is dan niet meegerekend maar dat zal naar verwachting een fractie
van de ruim 1700 ton CO2 betreffen. Bij genoemde levensduur bedraagt de
jaarlijkse uitstoot t.g.v. de realisatie zo’n 57 ton CO2. Dit is feitelijk zeer beperkt
ten opzichte van de totale jaarlijkse uitstoot in de gebruiksfase.

2.5 Kenmerken geothermie en plaats in conditionering kassen
Geothermie wordt in het cluster in Koekoekspolder gebruikt voor de verwarming
van kassen. In dat kader spelen vermogen (kW of MW) en totale warmtevraag
(kWh en MWh) een rol.
De dekkingsgraad van een aardwarmtesysteem in de totale warmtevoorziening ligt
niet op 100% van het maximale vermogen (de warmte die nodig is om de
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tuinbouwkassen op de koudste dag van het jaar warm te houden). Dat is
economisch gezien zeer onaantrekkelijk. Het verloop van de jaarlijkse warmtevraag
kan worden gevisualiseerd in een zogenaamde jaarbelastingsduurkromme (figuur
2.6). In het algemeen is het piekvermogen slechts een klein aantal uur per jaar
benodigd.

Figuur 2.6

Jaarbelastingduurkromme geothermie (voorbeeld uit de bebouwde
omgeving)

In bovenstaande voorbeeld levert de geothermiebron 33% van het piekvermogen
of aansluitwaarde. Maar als gekeken worden naar de jaarlijkse warmtevraag (het
totaal van rode en paarsblauwe oppervlak), dan is ter zien dat zo’n 70-80%
daarvan geothermisch ingevuld kan worden (paarsblauwe oppervlak). De
hulpketels - ontworpen op twee-derde van het piekvermogen - leveren dan in zo’n
2400 draaiuren de overige 20-30% van de warmtevraag.
In de zomermaanden is er in de meeste teelten ook nog een warmtevraag (veelal
minimum buisinstelling) en het feit dat de isolatiegraad van de kas door het niet
meer gebruiken van een energiescherm lager is dan in de winter. De minimale
warmtevraag bedraagt nog altijd zo’n 35-50 % van de maximale warmtevraag
(teeltwisselingsperiode dan niet meegerekend).
Warmteproductie geothermische bron
Het thermisch vermogen (J/s) van een geothermische bron is het product van een
aantal parameters, namelijk debiet (q in m3/s), de warmtecapaciteit van het
formatiewater (het product van soortelijke warmte of specifieke warmtecapaciteit
(SW in J/kg.K) en dichtheid (d in kg/m3) en afhankelijk van temperatuur, druk en
zoutgehalte) en het afkoeling van het water (delta T in graden Kelvin). Voor de
warmtecapaciteit wordt veelal gemiddelde waarden van 3.9* 106 J/m3.K tot 4.0 *
106 J/m3.K gebruikt.
Optimalisatie vindt plaats door zo groot mogelijke uitkoeling, zo hoog mogelijke
COP en het beperken warmteverliezen in het systeem.
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Zodra de keuze is gemaakt voor een bepaalde bronconfiguratie staan de bronflow
of debiet en de samenstelling van het formatiewater feitelijk vast. De maximale
temperatuur en het debiet hangen in hoge mate af van de boordiepte en de
geologie van de ondergrond. Een vraagstuk dat in toenemende mate de aandacht
vraagt is, dat van de injectiviteit van de putten. Het terugpompen van het
afgekoelde water naar dezelfde geologische laag gaat soms moeilijker als het
oppompen. Een bescheiden verschil tussen productiviteit en injectiviteit is vaak te
verwachten maar in enkele gevallen zijn de verschillen zodanig groot dat dit nader
onderzoek rechtvaardigt. Zo kan een lagere injectiviteit (dus meer benodigd
vermogen voor de injectiepompen) dan in eerste instantie verwacht voor een daling
van het rendement en verlaging van de COP leiden. Bovengronds ligt dan de sleutel
tot verdere efficiency in het zoveel mogelijk afkoelen/uitkoelen van de warmte en
het beperken van warmteverliezen in het systeem.
Het uitgangspunt is dat alle kenmerken en effecten van het gebruik van
aardwarmte aan bod komen. Ook bijvangsten aan olie en gas en (initieel)
affakkelen en opwerking moeten mee worden genomen. Als meekomend gas na
opwerking nuttig kan worden aangewend, is dat juist weer een positief element
omdat het aardgas verdringt. De energetische kosten zijn toch al gemaakt voor het
boren van beide putten.
Olie en gas bij geothermie
De “bijvangst” van olie en gas bij aardwarmtebronnen is recent een aantal keer
opgetreden bij projecten in de glastuinbouw. De hoeveelheid mee geproduceerde
olie en gas kan per project sterk verschillen en is afhankelijk van geologische
omstandigheden. In het geval van Koekoekspolder wordt er geen olie
meegeproduceerd. Wel vindt er productie van methaan (belangrijkste bestanddeel
van aardgas) plaats.
Het vrijkomen van meegeproduceerd gas en olie zal ook milieuconsequenties
hebben. In het geval dat het gas onbehandeld zou vrijkomen in de atmosfeer, dan
zou dat per kg een GWP (global warming potential) hebben van zo’n 26 kg CO2-eq
(uitgaande van een aardgas (overwegend methaan) samenstelling)2. Dat kan dus
een aanzienlijk broeikasgaseffect geven. In de praktijk wordt het gas gebruikt in
een ketel of WKK. Het blijft daarmee wel het karakter hebben van een fossiele
brandstof maar de winst zit in het nuttig gebruiken van een “bijstroom”.
In het geval van de Koekoekspolder is de gasproductie ongeveer 35 m3 per 100 m3
water, dus 0,35 m3 methaan bij normaaldruk per m3 water.
Volgens de well-to-wheel methodiek wordt alle CO2 die ontstaat bij het opsporen,
produceren, reinigen, transporteren, op druk brengen en opslaan van aardgas,
toegerekend aan de CO2-uitstoot van aardgas. Dat kan zo’n 20% bedragen,
daarmee komt de uitstoot op 2,2 kg CO2 per m3 aardgas.3 In de gemaakte
berekeningen voor Koekoekspolder wordt echter alleen de CO2 uitstoot bij de
verbranding in de ketel meegerekend. Uit oogpunt van efficiency wordt het
meegeproduceerde gas direct naar een speciale ketel geleid die het gas in warmte
omzet dat vervolgens in de tuinbouwkas nuttig aangewend wordt. Het vervangt dus
voor een klein deel het gebruik van aardgas.

2

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/wkk-installaties

3

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas
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Ontwikkelingen in de glastuinbouw en relatie met geothermie
Aardwarmte vult dus primair de vraag naar warmte voor ruimte-conditionering van
de kassen in. Aanvullend nodig voor de teelt zijn dan elektriciteit bij een belichte
teelt of stuurlicht en extern aangevoerde CO2. De vraag werpt zich op welke relatie
het gebruik van geothermie heeft met andere belangrijke ontwikkelingen binnen de
glastuinbouw. De belangrijkste ontwikkelingen daarbij zijn het nieuwe telen, CO2dosering en CO2-bronnen, belichting en diffuus licht.
Het nieuwe telen
Er is veel aandacht voor en onderzoek naar nieuwe energiezuinige teeltconcepten,
veelal aangeduid als het Nieuwe Telen. In dit concept staat het gewas centraal. De
belangrijkste elementen daarin zijn ontvochtiging door buitenluchtaanzuiging en
thermische isolatie van de kas (veelal 2e energiescherm). Dit zou
energiebesparingen van 30% t.o.v. gangbare teeltmethoden kunnen geven.
Het blijkt dat acceptatie door telers van deze concepten, afhankelijk is van een
betrouwbare risicoschatting van ziekteproblemen i.r.t. de nieuwe teeltwijze/teeltcondities. Dat is zeker niet eenvoudig omdat dit vaak van meerdere (elkaar
beïnvloedende) factoren afhangt.
Uit een uitgevoerde kennisinventarisatie komt naar voren dat hogere CO2
doseringen of hogere vochtniveaus sterk van invloed kunnen zijn op de
plaagbestrijding. Dit vindt deels door directe effecten op de biologische bestrijders
en deel door effecten op de plantkwaliteit. Ook zal er een effect zijn op de plaag of
ziekte-organisme zelf.
Bij telen onder hogere CO2 doseringen neemt het risico op infecties door ziekten die
afhankelijk zijn voor vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen toe. Een
meer vochtig klimaat stimuleert direct de groei en ontwikkeling van ziekten.
CO2 dosering en bronnen
De toediening van CO2 heeft in de afgelopen periode bijgedragen aan een
indrukwekkende kwantitatieve groei van de productie in kassen. De ruime
beschikbaarheid van CO2 uit eigen WKK, ketel of via OCAP-leiding heeft echter ook
geleid tot een maximalisatie van de CO2 zonder een goede evaluatie van de
meerwaarde van de extra CO2 dosering.
Er is in toenemende mate een aantal ontwikkelingen van invloed op de
beschikbaarheid van CO2 uit aardgas. De belangrijkste zijn:
•
•
•
•
•

Het nieuwe telen: een lagere energie input betekent een lagere gasbehoefte en
daardoor minder beschikbare CO2.
De belangrijker wordende bijdrage van aardwarmte in de warmte voorziening
in de glastuinbouw en daarmee verdringing van aardgas.
Een minder gunstig rendement in de bedrijfsvoering van WKK (ongunstigere
sparkspread).
De opkomst van opwekvermogen van groene stroom.
Discussie rond de CO2 footprint.

In een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat de productie van tomaat met een
beperkte dosering van CO2 heel goed mogelijk is. Een halvering in dosering (van
46,2 kg naar 23,3 kg CO2 per m2 per jaar) resulteerde in slechts een gering verschil
in productie van 1 kg per m2 per jaar (65.7 om 64.7 kg). De besparing in CO2 komt
vooral door minder ventilatie verlies bij geopende luchtramen. De bladopbouw bij
beide doseerstrategieën verschilde. De fotosynthese capaciteit verschilde niet voor
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de twee CO2 doseerstrategieën. Om CO2 gebruik te verminderen moet zoveel
worden gedoseerd als voor opname door het gewas en een klein ventilatie verlies
nodig is.
Overigens is het voordeel van de inzet van een WKK dat er ruwweg 2x zoveel CO2
per eenheid warmte kan worden gemaakt in vergelijking met een ketel.
Rookgasdosering is echter door de vereiste rookgasreiniging wel weer complexer
dan bij een ketel.
In het kader van de toepassing van aardwarmte dient er zo efficiënt mogelijk CO2
toegepast te worden. Drie stappen zijn hierin van belang:
•
Zorgen voor optimale opname vanuit plantfysiologische optiek, ook in relatie
tot kg gedoseerd/kg productie.
•
Zo efficiënte mogelijke dosering en voorkomen onnodige ventilatie(verliezen)
•
Gebruik van zo duurzaam mogelijke CO2(-bronnen).

Figuur 2.7

Een opslagtank voor extern aangevoerde vloeibare CO2.
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Gebruik van aardwarmte binnen duurzaamheidsprofiel telers
Het gebruik van aardwarmte dient ook te worden geplaatst in het algemene
duurzaamheidsprofiel van telers. Hoe gaan ze bijvoorbeeld om met
gewasbescherming, met meststoffen en met watervraagstukken? In paragraaf 2.1
is een korte schets van de deelnemende telers weergegeven. Hierin valt op te
maken dat deze past in een landelijk beeld van deze teelten. Er wordt gebruik
gemaakt van biologische bestrijding, recirculatie met ontsmetting en aandacht voor
kwaliteit van het uitgangswater.
De primaire prikkel om vanuit de sector aan aardwarmte te denken, is een
economische. De verwachting dat een energievoorziening gebaseerd op fossiele
brandstofdragers steeds duurder wordt en het gevoel dat daarin de autonomie van
een teler kleiner is. Dit zijn dus allereerst welbegrepen economische motieven.
Daarnaast zal aardwarmte qua milieuprofiel door nagenoeg alle telers als positief
worden beoordeeld en goed passen binnen een versterking van het sectorimago
rond energiegebruik.

2.6 Duurzaamheidscore geothermie bron cluster Koekoekspolder
Het duurzaamheidseffect van het gebruik van aardwarmte zit feitelijk geheel in het
energievraagstuk en daarmee klimaatvraagstuk. De veronderstelling is namelijk dat
andere duurzaamheidsthema’s als gewasbescherming, meststoffen, watergebruik
etc. niet veranderen door de inzet van aardwarmte.
Veranderingen vinden plaats door een gewijzigd gebruik aan aardgas, elektriciteit
en extern aangevoerde CO2. Deze veranderingen worden doorgerekend en vertaalt
naar een verandering in CO2-eq als maat voor de uitstoot van broeikasgassen.
Op basis van gegevens verstrekt vanuit de voorbereidings- en realisatiefase van
het aardwarmtecluster in Koekoekspolder zijn berekeningen gemaakt. Deze spitsen
zich toe op het thema broeikasgasemissie op basis van een gewijzigde inzet van
energiebronnen.
In diverse tests bleek de COP van het gehele systeem (inclusief
warmteverdeelnetwerk) te variëren tussen de 8,4 (debiet 140 m3/uur) en 15,
(debiet 89 m3/uur). De COP is een dimensieloos verhoudingsgetal die het
energetisch rendement van een geothermiebron aangeeft. Het is de verhouding
tussen de nuttig geleverde warmte en de benodigde kWh elektriciteit voor de
pompen.
In de literatuur worden hogere gemiddelde bron-COP’s genoemd dan bovenstaande
waarden. In de berekening is gewerkt met een conservatieve jaargemiddelde bronCOP van 11 op basis van het gemiddeld thermisch vermogen van de bron (debiet).
Uitgangspunten berekening
De volgende kentallen op clusterniveau, zie tabel 2.4 op de volgende pagina, zijn
gebruikt voor het inzichtelijk maken van de winst op het thema klimaat. Het zijn
gemiddelde waardes gebruikt voor het bronwater.
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Tabel 2.4

Gebruikte kentallen (jaargemiddelden) op clusterniveau.

Parameter

Waarde

Eenheid

Debiet

130

m3/uur

Temperatuurverschil aanvoer en retourwater

38

°C

Soortelijke warmte

4.18

J/kg.K

Dichtheid

0,94

kg/m3

Thermisch vermogen bronset

5.4

MW

Productie warmte per jaar

166.633 *

GJ

46287

MWh

Gemiddelde COP

11

Elektriciteitsverbruik per jaar voor systeem

15.148

GJ

*(1 week onderhoud per jaar verondersteld (2%)

In onderstaand screenshot is een overzicht te zien van het totale aardwarmtesysteem met reële systeemwaarden. Te zien is de uitkoeling van 38 °C.

Figuur 2.8

Schema van installatie en voorbeeld van reële gebruikswaarden in
systeem
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Tabel 2.5

Broeikasgasemissies in relatie tot inzet geothermie in het cluster
(gebruiksfase).

Parameter

Bespaard

Reductie

Reductie

aardgas in

CO2

percentage

cluster

uitstoot

(bandbreedte)

Kenmerk

(per jaar)
Bruto bespaard

5.265.000 m3

aardgas

a.e. per jaar

9431 ton

--

Bruto CO2 uitstoot
Emissiefactor aardgas
56,6 kg CO2 per GJ

(warmte
geleverd door
geothermische
bron
Netto bespaard

4.317.000 m3

aardgas (grijze

a.e. per jaar

7538 ton

80%

Netto CO2 uitstoot
gebruik grijze stroom
(verdisconteerd

stroom)

947.771 m3 aardgas
voor productie
elektriciteit (50,5%
rendement centrale
verondersteld en
emissiefactor CO2
0,45 kg per kWh)
Netto bespaard

5.265.000 m3

8959-9254

aardgas (groene

a.e. per jaar

ton

95-98%

Netto CO2 uitstoot bij
gebruik groene

stroom)

stroom (emissiefactor
0,1 en 0,0375 kg CO2
per kWh)

Gebruik

4.317.000 m3

vloeibaar CO2

a.e. per jaar

4986 ton

53%

Aanname gebruik
vloeibare CO2 per

verdisconteerd

jaar 3000 ton voor

bij inzet grijze

gehele cluster en

stroom

0,85 kg CO2-eq
emissie per kg
gedoseerd vloeibare
CO2.

Gebruik

5.265.000 m3

6407-6702

vloeibaar CO2

a.e. per jaar

ton

68-71%

Aanname gebruik
vloeibare CO2 per

verdisconteerd

jaar 3000 ton voor

bij inzet groene

gehele cluster en
0,85 kg CO2-eq per

stroom

kg gedoseerd
vloeibare CO2.

Uit tabel 2.5 blijkt dat bij het beoordelen van de totale duurzaamheidswinst op
clusterniveau, uitgedrukt in broeikasgasemissies de reducties uiteenlopen van 53
tot 98%. Hierbij is gebruik gemaakt van de gemiddelde jaarkentallen in tabel 2.4.
In het geval van het gebruik van grijze stroom en een bepaalde inzet van een
hoeveelheid vloeibaar CO2 is de reductie iets meer dan de helft. In het cluster
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wordt gebruik gemaakt van groene stroom. Bij een mix van zon en windenergie is
zowel een emissiefactor van 37,5 g CO2-eq per kWh als 100 g CO2-eq per kWh
doorgerekend. Hierdoor komt de reductie uit op 68-71% bij de aanname van een
als maximaal gestelde hoeveelheid gebruikte vloeibare CO2. Als het cluster de inzet
van vloeibare CO2 kan verminderen door een aantal maatregelen, zal het
reductiepercentage verder stijgen tot genoemde 98% (bij geen gebruik industriële
vloeibare CO2 en 37,5 g CO2-eq per kWh) of een wat lager percentage (tussen de
53% en 98%) bij gebruik van andere CO2 bronnen .
Uit een internationaal geaccepteerde database (Ecoinvent) is de uitstoot van CO2
per kg vloeibare CO2 gesteld op 0,82 kg. Dit omvat de opvang, zuivering,
compressie en opslag van CO2. Een veelgebruikte bron is de productie van
waterstof uit fossiele brandstoffen met als bijproduct CO2. Alleen het
energiegebruik dat in de keten van opvang tot opslag van de CO2 wordt gebruikt,
wordt toegerekend aan de broeikasgasemissie. Voor transport wordt nog 0,03 kg
per kg verondersteld, de bulk van de uitstoot zit dus in industriële winning.
Als gekeken wordt naar de cijfers op individueel bedrijfsniveau, dan liggen de
reductie percentages op individueel niveau uiteraard op hetzelfde niveau als de
cluster percentages voor die gevallen waarin het gebruik van vloeibare CO2 nog niet
is verdisconteerd. Dit komt omdat de kwantitatieve aannames voor het cluster ook
gelden voor de individuele gebruikers (COP, emissiefactoren). Een afwijking ten
opzichte van het clustergemiddelde kan ontstaan doordat de telers niet allemaal in
dezelfde mate vloeibare CO2 doseren. Als gekeken wordt naar de huidige gegevens
van de deelnemende bedrijven, dan bevinden de reductiepercentages op
bedrijfsniveau zich enkele procenten boven en enkele procenten onder het
clustergemiddelde door de geringe bandbreedte in doseringshoeveelheid van de
vloeibare CO2.
Overigens zijn bij een uiteindelijk “vaste” capaciteit van een aardwarmtesysteem de
individuele reductiepercentages van de deelnemende bedrijven communicerende
vaten. Het is uiteraard wel de uitdaging de distributie en verdeling van de warmte
zo goed mogelijk economisch en ecologisch te optimaliseren en zoveel mogelijk de
capaciteit van de bron te benutten. Om die reden is het raadzamer naar de
gemiddelde prestaties van het gehele cluster te kijken, zoals opgenomen in tabel
2.5.

2.6.1

Verbetering van de duurzaamheid van het gebruik van aardwarmte
Zoals te zien is in bovenstaande tabel, is de emissiereductie in het meest
“ongunstige” scenario al meer dan 50% t.o.v. een invulling van de warmtevraag
met traditioneel aardgas. Mogelijkheden om de emissiereductiepercentages te
vergroten liggen in een nog sterkere uitkoeling (vergroting temperatuursverschil
tussen inkomende en uitgaande water) en het streven naar een zo groot mogelijke
COP van het bronsysteem. De injectiviteit en het pompdebiet spelen daar een grote
rol in en de efficiency van de gebruikte pompen. Voor de mogelijkheden van
uitkoeling en reductie CO2 doseerbehoefte zijn teelttechnische en kastechnische
aspecten van belang.
Er is primair gekeken naar het thema broeikasgasemissie. Bij een goed uitgevoerde
geothermieproject (in alle fasen) lijken de afwentelingsrisico’s op andere
duurzaamheidsthema er niet tot nauwelijks te zijn. Een geothermie bron kent een
gering bovengronds ruimtebeslag (gunstig voor landschappelijke inpassing) en
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nauwelijks geluidsoverlast. Een bronnenset is relatief lang te gebruiken en kan
natuurlijk geregenereerd worden. Een punt van aandacht is de toegenomen
aandacht voor dezelfde stukken ondergrond. In zowel de opsporingsfase als latere
fasen kunnen beoogde gebruikers elkaar fysiek en beleidsmatig in de weg zitten.
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3

Verkenning van communicatiemogelijkheden in de markt i.r.t duurzaamheidswinst __________________________________________________________________________________________

3.1 Inleiding
In voorgaande hoofdstuk is zo objectief mogelijke en met in achtneming van de
belangrijkst geachte duurzaamheidsaspecten een duurzaamheidsprofiel van de
inzet van geothermie in Koekoekspolder opgesteld.
Na het inzichtelijk maken van dit duurzaamheidsprofiel is door het geothermie
project gevraagd hoe dit duurzaamheidsprofiel zo helder mogelijk naar de markt
gecommuniceerd kan worden. Het betreft communicatie naar zowel de
belangrijkste marktpartijen c.q. als ook naar consumenten. Met het in hoge mate
verduurzamen van de warmtevoorziening is eigenlijk de laatste grote
milieubelasting (CO2 emissie en het daarmee samenhangende broeikasgaseffect
voor een belangrijk deel weggenomen.
Communicatie kan door middel van veel kanalen en op verschillende manieren,
afhankelijk van het type markt. Bij voorkeur vindt communicatie niet eenzijdig
plaats en is er sprake van 2 richtingsverkeer. Wie wil je bereiken? Wil je deze
personen als initiatiefnemer direct of indirect bereiken? Waar zitten de personen
aan wie je de communicatie richt op te wachten, welke vragen hebben ze?
Er is een aantal communicatiekanalen mogelijk in woord, beeld en geluid in zowel
elektronische als print vorm. Voorbeelden van elektronische of digitale vormen zijn
websites en social media als facebook en twitter. Ook de frequentie van uitingen en
de veranderende inhoud (het up to date houden) is belangrijk.
Communicatie-uitingen kunnen specifiek worden uitgebracht maar er kan ook
gebruik worden gemaakt van bestaande voorzieningen.
Een voorbeeld van een al ontwikkelde communicatie-uiting is het gebruik van een
speciaal door de initiatiefnemers/telers in het cluster ontworpen logo dat op de
verpakkingsdozen wordt gebruikt, zie de afbeeldingen op de volgende pagina.
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Figuur 3.1

Het door de telers in het cluster ontworpen aardwarmtelogo op de
dozen waarin de komkommers worden verpakt.
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3.2 Aanbevelingen
Het is raadzaam in communicatie-uitingen het totale duurzaamheidsplaatje van het
gebruik van aardwarmte te presenteren. Dit betekent dat over alle “winst en
verliesposten” gecommuniceerd moet worden. Doordat er in de “verliesposten” als
gebruik vloeibaar CO2 en de delta T, reducties in gebruik van CO2 en verdere
uitkoeling (vergroting thermische capaciteit zonder nagenoeg extra energiekosten)
mogelijk zijn, kan daar nog behoorlijk winst worden geboekt. Het is raadzaam deze
opties op te pakken en te communiceren. Daarnaast kan op langere termijn
gekeken worden naar het verbeteren van de COP van de geothermische bron.
Het is verder raadzaam in communicatieve zin zowel vanuit het cluster zelf
regionaal en landelijk te communiceren met belanghebbenden en belangstellenden.
In de toekomst, wanneer meer tuinders geothermie hebben opgepakt, is
communicatie met buitenlandse retail en andere landelijk opererende afzetkanalen
te adviseren. Mogelijkheden hiervoor liggen er bij podia zoals energiek2020, het
Platform Geothermie, AGF.nl, dossier bij Agriholland. Er zijn ook mogelijkheden
voor artikelen in bladen als P+ People Planet Profit, Onder Glas en Chain Magazine.
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4

Vermarkting duurzaamheidsprofiel
geothermie ____________________________________________________________________________

4.1 Inleiding en afzetkanalen
Een heldere communicatie is onderdeel van het vermarkten van het
duurzaamheidsprofiel van de geteelde producten. Belangrijk is om te weten welke
“aankoopargumenten” ketenpartijen hanteren.
Afhankelijk van de afnemer is het leveren van een constante hoeveelheid (bijna)
jaarrond een belangrijk leveringsaspect. Bij andere afnemers kunnen de eisen op
deze 2 variabelen weer wat minder streng zijn. De grote retailketens vragen
nagenoeg altijd vaste volumes zoveel mogelijk jaarrond met consistente kwaliteit.
De volgende afzetkanalen voor AGF producten zijn ruwweg te onderscheiden:
•
Supermarkten
•
Speciaalzaken
•
Horeca
•
Contractcateraars
•
Overige kanalen
In onderstaande figuur zijn de marktpercentages voor een 4-tal Nederlandse
verkoopkanalen voor AGF weergegeven4

Figuur 4.1

4

Verdeling aandelen markt voor verkoopkanalen voor AGF producten

http://www.agfdetailhandel.nl/l/library/download/111284
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Hieruit blijkt dat de supermarkten in afgezet volume verreweg het belangrijkste
verkoopkanaal zijn.
Het aantal supermarkten in Nederland is tussen 2000 en 2012 met bijna een vijfde
gedaald van 7100 tot 5800 stuks, verdeeld over zo’n 25 verschillende ketens. De
belangrijkste inkooporganisaties zijn Ahold, Bijeen, Superunie, Sligro Food Group
en Sperwer Groep.
In de sector is duidelijk een consolidering te zien. Door de komst van grote
supermarkten is het aantal groentewinkels sinds het begin van de 21ste eeuw bijna
gehalveerd. Nederland telt nu nog ruim 1300 groentewinkels, aldus het CBS.

4.2 Merkvorming in de AGF
Als gekeken wordt naar het aantal rassen dat er van de verschillende
vruchtgroenten aanwezig is wereldwijd, dan loopt dan al snel op tot duizenden
afhankelijk van het gewas. Een aantal van de cultivars van de belangrijkste
professionele veredelaars als Enza Zaden, RijkZwaan, Syngenta en Monsanto
worden in de professionele sector geteeld met bij de tomaat al een aanzienlijk
aantal typen tomaten (tros, cherry, vlees, los etc).
Het vermarkten van AGF producten onder een herkenbaar merk is nog niet wijd
verbreidt. Bij tomaat zullen merknamen als “Tasty Tom” en het “Honingtomaatje”
bekend zijn bij een aantal consumenten, maar bij paprika, komkommer, aubergine
en courgette zijn nauwelijks tot geen vergelijkbare merken op de markt. Een
relatief nieuw markt- en merksegment zijn de snoepgroentes met als bekend
voorbeeld Fred en Ed producten.
Bij merkvorming kan onderscheid worden gemaakt tussen product- en
proceswaarden. Bij de Tasty Tom (ras Campari van Enza Zaden en de
honingtomaat (ras Piccollo van de Franse veredelaar Gautier) is de belangrijkste
productwaarde de smaak. Dit geldt voor alle smaaktomaten die door verschillende
telersverenigingen worden geteeld.
Het bouwen van een (privaat) merk rond het teeltproces is niet tot nauwelijks
bekend. Bekende duurzaamheidsschema’s zijn biologisch, Milieukeur en MPS Fruit
and Vegetables. In deze schema’s staat een bepaalde teeltmethodiek ten aanzien
van duurzaamheidsthema’s centraal. In 2009 heeft Albert Heijn het label Puur en
Eerlijk geïntroduceerd. Binnen dit label is voor een aantal productgroepen een voor
de consument herkenbare verduurzaming doorgevoerd. Begin 2010 heeft Albert
Heijn de ambitie uitgesproken dat al haar ‘private label’ producten uiterlijk per
2015 duurzaam geproduceerd zullen zijn.
Het bouwen van een merk of meer bekendheid geven aan de teeltcondities
waaronder de producten zijn geteeld is een complexe taak. Van belang is om te
weten hoe consumenten over gebruik van aardwarmte denken en wat zij daarvan
weten.

28

4.3 Hoe denkt de consument over aardwarmte?
Uiteindelijk bepaalt de consument welk product hij binnen het aanbod aanschaft.
Een alternatieve route is dat de consument de eindoutlet specifiek verzoekt om een
product dat nog niet in het assortiment zit. Dit zal alleen effect hebben als het
aantal mensen dat hetzelfde verzoek heeft, groot genoeg is. Het is interessant om
meer te weten hoe een consument in dit kader denkt over aardwarmte.
In 2010 heeft het PT een onderzoek uitgevoerd naar meerwaarde van aardwarmte
in de tuinbouw volgens de consument. In zowel Duitsland als Nederland is aan ruim
1000 consumenten een aantal vragen rond aardwarmte gesteld. In beide landen
zegt minder dan 10% van de ondervraagde aardwarmte niet interessant te vinden
en er geen meerprijs voor over te hebben. Daarentegen zegt in Nederland 73% en
in Duitsland 68% van de ondervraagde personen aardwarmte in de glastuinbouw
wel een goed initiatief te vinden maar niet meer te betalen voor de producten. De
categorie die het een goed initiatief vindt en er ook een meerprijs voor zou willen
betalen, is 18% van de respondenten in Nederland en 24% in Duitsland. Opvallend
is dat in Nederland juist de oudere consument (55-64 jaar) met name bereid is een
meerprijs te betalen, terwijl dat in Duitsland juist de jongeren (18-24 jaar) zijn.
Er zijn ook verschillen tussen de hoogte van de meerprijs die men wil betalen voor
sierteeltproducten en vruchtgroenten. In beide landen is men bereid voor
vruchtgroenten een hogere meerprijs te betalen dan voor sierteeltgewassen. In
Duitsland ligt de meerprijs die men wil betalen hoger dan in Nederland.

4.3.1

Onbekendheid met het fenomeen aardwarmte
Ook de opmerkingen van de ondervraagden zijn meegenomen. Een belangrijke
opmerking die wordt gemaakt is dat men het idee heeft dat aardwarmte gratis is en
dat men niet begrijpt waarom je daarvoor meer zou moeten betalen. Een andere
aandachtspunt is dat er vragen leven over de gevolgen voor de aarde/ecosysteem.
Genoemd worden verzakking, afkoeling aarde, CO2 uitstoot fabricage systeem
De vragen rond verzakking is gezien de aardbevingen in de gaswinningsvelden in
het Noorden van het land actueel. Opgemerkt moet worden dat het bij aardgas
winning (vooralsnog) om veel grotere volumes/debieten gaat dan bij aardwarmte.
Het Groningen gasveld bevindt zich op een diepte van zo’n 3 km, heeft een
oppervlak van zo’n 900 km2 en is 100 meter dik. Met de huidige kennis wordt de
oorspronkelijk winbare gasvoorraad geraamd op 2.700 à 2.800 miljard m3. Als het
veld leeg in 2050 is de bodemdaling zo’n 40 cm 5.
De huidige gemiddelde aardwarmtebron in Nederland heeft nu een debiet van
tussen de 100-200 m3 per uur. Het betreft gesloten systemen waarbij het
opgepompte water langs een warmtewisselaar loopt en waarbij het afgekoelde
water weer wordt teruggepompt via de injectieput. Het water dat wordt onttrokken
wordt dus gelijker tijd weer teruggebracht in de bodem. Het water is te zout om op
oppervlaktewater te lozen en terugpompen zorgt, dat de druk in het reservoir
behouden blijft (geen bodemdaling). De horizontale afstand tussen productie en
injectieput bedraagt al snel meer dan 750 meter doordat er niet over de gehele
lengte recht wordt geboord. In Koekoekspolder is deze afstand ruim 1,5 kilometer.
Het gebruik van aardwarmte zal niet tot een afkoeling leiden van de aarde.

5

http://vorige.nrc.nl/article2266918.ece
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Aardwarmte is voor 70% afkomstig van kernreacties (vervalprocessen) in het
binnenste van de aarde. De overige 30% is nog restwarmte van het ontstaan van
de aarde6. De buitenste zes kilometer van de aardkorst bevat een hoeveelheid
thermische energie die omgerekend meer dan vijftigduizend keer groter is dan de
energie van alle aardolie en gasvoorraden in de wereld7.
De CO2 uitstoot door de fabricage van het systeem is al aan de orde gekomen maar
deze is mede gezien de lange levensduur van een aardwarmte systeem
verwaarloosbaar ten opzicht van het reductiepotentieel.
Ook werd de opmerking door de ondervraagden gemaakt dat consumenten meer
seizoensgroenten moeten eten. Door de energievraag van glastuinbouw (met als
karakter zoveel mogelijk jaarrondteelt) te verduurzamen, kan er een groot deel van
het jaar met lage (en bekende) duurzaamheidsbelasting een product van hoge en
consistente kwaliteit worden aangeboden.
Door de Duitse consumenten werd uitgesproken dat meer aardwarmte minder
windmolenparken zou betekenen. Als gekeken wordt naar het type energie, dan is
de kans hierop zeer onwaarschijnlijk. Aardwarmte richt zich zeker met boordiepte
tot 2-3 km onder Nederlandse omstandigheden op thermische energie. Het
oppompen en distribueren van de warmte vergt wel de inzet van elektriciteit. Maar
door daar juist groene stroom voor aan te wenden (bijvoorbeeld opgewekt met
behulp van windenergie) wordt het systeem nog verder verduurzaamd.
Belangrijk is verder om aan te duiden dat het een gesloten circuit is. Het water uit
de ondergrond wordt opgepompt en geeft zijn warmte af via een warmtewisselaar
aan een bovengronds watercircuit. Het opgepompte water wordt vervolgens via de
injectieput weer de bodem ingepompt en komt dus niet in aanraking met
bovengrondse elementen.

4.4 Afzetkanalen
Verreweg het belangrijkste afzetkanalen voor Nederlandse vruchtgroentes is de
supermarkt. Voor paprika en tomaat liggen de exportpercentages zo rond de 90%
en voor komkommer op zo’n 80%. De bulk van de productie gaat dus naar
buitenlandse retailers. De belangrijkste exportlanden zijn Duitsland en het VK. In
Duitsland is het gebruik van aardwarmte al wat langer bekend. De combinatie van
smakelijke producten (de wasserbombe ver voorbij) en een duurzaam productie
systeem zijn zeer sterke verkooppunten die met veel energie over het voetlicht
gebracht moeten worden.

4.5 Regionaal karakter
In toenemende mate is er aandacht voor de regionale koppeling van productie en
consumptie. Alhoewel het overgrote deel van de Nederlandse glasgroenteproductie
wordt geëxporteerd, kan het gebruik van aardwarmte het regionale duurzame
karakter versterken voor lokaal afgezette producten. Immers, de aardwarmte die
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http://students.chem.tue.nl/ifp27/bronnen/aardwarmte_algemeen.html
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http://terschellingenergie.nl/index.php?page=Geothermie&sub=extraInfoGeothermie
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wordt aangewend zit letterlijk en figuurlijk onder de voeten van de telers en lokale
consumenten. Dit aspect kan actief worden gecommuniceerd als extra pre.

4.6 Reacties van retailers
Een aantal retailers is benaderd om hun visie op aardwarmtegebruik en
Nederlandse tuinbouwproducten en dan met name de voedingstuinbouw te
vernemen. Hoe kijken zij aan tegen het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw
aan.
Welke vragen leven er rond dat thema? Is het gebruik van aardwarmte door een
teler voldoende reden om dat naar consumenten te communiceren vanuit de
retailer?. Is dat een reden voor prefered suppliership of andere zakelijke voordelen
voor een teler?
Het blijkt lastig om een (eenduidig) reactie vanuit de retail te krijgen. Aangegeven
wordt dat duurzaamheid een breed begrip is en dat het gevaar bestaat dat er
allerlei (zelfgemaakte) keurmerken komen. Dat is zeer moeilijk te communiceren
naar de klant. Retailers kijken bij voorkeur naar productgroepen. Dan zou een
productgroep onder glas geteelde groente en fruit kunnen zijn. Dan speelt ook het
vraagstuk van zoveel mogelijk jaarrond levering en bepaalde volumes voor
landelijke ketens mee. Voor een landelijk opererende retailer, veelal
gebruikmakend van een inkooporganisatie, lijkt het lastig om relatief kleine
hoeveelheden producten die met gebruik van aardwarmte zijn geteeld met
meerwaarde af te nemen en actief te promoten en te communiceren naar de
consument.
Daarom is de aanbeveling om marketing initiatieven vanuit het cluster op termijn te
combineren met andere producenten van glasgroenten die reeds producten
voortbrengen met behulp van aardwarmte. Voorbeelden hiervan zijn A & G van den
Bosch (vleestomaat), Gebroeders Duijvestijn (trostomaten) en Wijnen Square
Crops (paprika’s)
Op deze manier kan een “aardwarmte vruchtgroente mandje” worden aangeboden
aan retailers waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de wensen die de retail
stelt. Dat laat onverlet dat voor elke kg individueel product dat met aardwarmte
wordt geteeld, gesteld kan worden dat door de inzet van deze duurzame bron er
een bovengemiddeld en onderscheidend duurzaamheidsprofiel is bereikt.
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Conclusies en aanbevelingen _______________________________
Het gebruik van aardwarmte (ook wel geothermie genoemd) in de glastuinbouw
mag zich verheugen in een steeds warmere belangstelling van telers. Naast een
belangrijke wens om verzekerd te zijn van een langdurigere stabiele prijs voor een
eenheid energie/warmte en een grotere mate van autonomie, speelt ook het
duurzaamheidskarakter van de techniek een belangrijke rol.
Het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw vervangt voor een groot gedeelte
aardgas dat in verreweg de meeste gevallen wordt gebruikt voor conditionering van
de kas. Het gebruik van aardwarmte heeft verder geen effect op de andere
duurzaamheidsthema binnen de glastuinbouw zoals emissies van
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, lichthinder etc.
Op basis van verkregen data van de bedrijven in Koekoekspolder is een goed beeld
verkregen van de integrale duurzaamheid van aardwarmte in dat cluster. Er zijn 3
fasen onderscheiden en beschreven. Naast de gebruiksfase is ook gekeken naar de
duurzaamheid van het realiseren van de bron. Het blijkt dat als het
materiaalgebruik en de energie die gebruikt is voor het boren van de putten naar
CO2 belasting wordt omgeslagen de bijdrage over de gehele verwachte bedrijfsduur
van 30 jaar verwaarloosbaar is ten opzichte van de CO2 belasting van het gebruik.
Het volstaat daarom om alleen naar de duurzaamheidswinst van het gebruik te
kijken.
Primair is er een berekening gemaakt van de reductie in broeikasemissie. Het blijkt
dat in het geval van gebruik van grijze stroom de netto CO2 emissie reductie 53%
is bij gebruik van een bepaalde hoeveelheid extern CO2. Wordt groene stroom
ingezet, en dit is het geval in Koekoekspolder, dan stijgt dit percentage naar 68-71
% bij gebruik van een bepaalde hoeveelheid extern CO2. Als het aandeel extern
aangevoerde vloeibare CO2 van industriële herkomst wordt verminderd, zullen de
reductiepercentages navenant stijgen.
Communicatie en marketing
Het gebruik van geothermie in de glastuinbouw is relatief nieuw. Er is een
handjevol initiatieven waarin geothermie ook daadwerkelijk warmte levert en een
aanzienlijk aantal initiatieven in de fase van vergunningverlening rond opsporing.
Uit de contacten met enkele retailers blijkt dat het gebruik van aardwarmte in de
glastuinbouw wel gevolgd wordt maar dat het actief ondersteunen van het gebruik
van aardwarmte door glastuinbouwondernemers nog niet structureel gebeurt door
retailformules. Actief ondersteunen kan bijvoorbeeld omvatten het specifiek
aankopen van product, het bieden van een meerprijs, het bieden van lange termijn
contracten en het actief promoten en communiceren door de retailer.
Aandachtspunten die worden genoemd zijn het (nog) kleine aanbod van producten
geproduceerd met aardwarmte zowel in type product als volume. Er worden
ruwweg 2 segmenten onderscheiden: biologisch en gangbaar. Deze segmenten zijn
ook herkenbaar voor de consument. Het gebruik van aardwarmte is dan veelal
onderdeel van gangbare teelt en wordt zodanig gezien als lastig te communiceren
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door een retailer. Dan geldt wellicht minder voor andere potentiele afnemers als
groentespeciaalzaken, foodservice etc.

Aanbevelingen
Het is aan te bevelen transparant te zijn in alle duurzaamheidsfacetten van
geothermie en dit ook te koppelen aan belangrijke (technische) ontwikkelingen in
de sector. Optimaal gebruik van CO2 hoort daar zeker bij, evenals energiebesparing
(isolatie) en slimme verwarmingssystemen die kunnen draaien op lagere
temperaturen.
Duurzaamheidsfacetten omvatten de effecten en gebruik van eventueel
meekomend gas in de bron, de boodschap dat er naast geothermie ook nog
aanvullende energievoorzieningen voor de kas nodig zijn, de relatie met de CO2
voorziening en de noodzaak tot en efficiënter dosering en gebruik van duurzame
externe CO2 bronnen en het elektriciteitsverbruik van de pompen.
Wees transparant over het gebruik van eventueel mee geproduceerd gas en hoe dit
ingezet wordt in een ketel en regulier aardgas vervangt.
Daarnaast is de verwachting dat telers die investeren in aardwarmte ook een
breder duurzaamheidsdenken en –handelen laten zien. Zet gebruik van aardwarmte
dan ook in die context in de communicatie. Belanghebbenden in de keten en
consumenten verwachten van telers die actief zijn in aardwarmte een integrale
duurzame visie en handelswijze.
Breng over dat gebruik van aardwarmte bovengronds nauwelijks zichtbaar is en
daarmee geen ruimtebeslag kent. Ook is er nauwelijks tot geen geluidsoverlast.
Communiceer over de levensduur en de duurzaamheid daarvan bij goed gebruik.
Laat zien wat er gedaan wordt m.b.t. het beheer en de veiligheid rond het gebruik
van aardwarmte.
Maak voor zover mogelijk gebruik van zoveel mogelijke groene stroom. Dit past bij
het duurzaamheidsbeeld van aardwarmte. De meerkosten van groene stroom zijn
er en deze extra inspanning dient gecommuniceerd te worden. De pompen die bij
een geothermie project gebruikt worden gebruiken aanzienlijke hoeveelheden MWh
per jaar. Deze groene stroom kan op korte termijn niet elders worden gebruikt,
maar naar analogie van hetgeen in Duitsland in gang is gezet, zal een vergrote
vraag gunstige effecten hebben op de productie. Het draagt daarbij indirect bij aan
de vergroening van de elektriciteitsproductie.

Het gebruik van energie gebaseerd op fossiele energiedragers kan worden gezien
als het laatste grote te slechten duurzaamheidsvraagstuk in de glastuinbouw.
Alhoewel er op de andere thema’s als gewasbescherming, bemesting, emissies,
lichthinder, landschappelijke inpassing etc. zeker ook nog winst te behalen is, blijft
energiegebruik (rond 10% van de Nederlandse aardgasgebruik zit in de
glastuinbouw) een thema dat in de publiek opinie de aandacht vraagt.
Het is aan te bevelen dat de initiatiefnemers van het cluster Koekoekspolder actief
hun inspanningen op energiegebied blijven communiceren en daarbij ook aandacht
blijven schenken aan de hierboven genoemde overige duurzaamheidsthema’s. Op
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die manier kan worden uitgedragen dat aan alle thema’s wordt gewerkt en dat daar
winst wordt geboekt.
De initiatiefnemers van het cluster zijn druk bezig met het verder benutten van de
hoeveelheid warmte die de bron jaarlijks maximaal kan leveren. Het combineren
van teelten met elk hun eigen warmteafnameprofiel kan daarbij interessant zijn
voor het maximaal uitkoelen van de beschikbare warmte. Indien die teelten ook
een lage(re) of geen externe CO2 behoefte hebben, zal de totale emissiereductie
verder stijgen naar wat theoretisch mogelijk is.
Communicatie en marketing
Geadviseerd wordt om vanuit het cluster Koekoekspolder het (nog) unieke karakter
van het eerste cluster in Nederland te communiceren. Door verschillende teelten
aan te laten sluiten kan een optimale uitkoeling worden bereikt. Dit is een sterk
communicatiepunt.
Het is aan te bevelen het duurzaamheidsverhalen pro-actief te “ vermarkten” vanuit
het eigen duurzaamheidsprofiel. Een mooi voorbeeld daarvan is het ontwerpen en
gebruiken van een aardwarmtelogo op de verpakkingen/dozen van de producten.
Bij geflowpackte, gesealde of gestickerde producten kan dit wellicht ook op de
kleinverpakking worden gebruikt. Geadviseerd wordt om te zoeken naar
communicatie-uitingen die door de afnemers zonder interferentie met hun eigen
communicatie/beleid kunnen worden gebruikt. Waar mogelijk moet gezocht worden
naar gezamenlijk optrekken van het cluster en afnemer(s) in communicatieuitingen. Zo kan geappelleerd worden aan een zeer grote bijdrage aan de reductie
van de carbon footprint van AGF producten waarmee een retail die in zijn
bedrijfsvoering (logistiek, conditionering, verkooppunten) ook een klimaatbeleid
voert een totaalpakket kan aanbieden.
Geadviseerd wordt ook te kijken of er met andere producenten buiten het cluster
die ook aardwarmte gebruiken, gekeken kan worden naar het aanbieden van AGF
aardwarmte productmand. Het cluster Koekoekspolder kan hiertoe het initiatief
nemen en een regierol vervullen. Belangrijk hierbij is wel dat een minimale
duurzaamheidsstandaard wordt opgesteld waaraan alle deelnemende producten
moeten voldoen.
Geadviseerd wordt om, via de bedrijfswebsites vanuit het cluster informatie over de
duurzaamheidskenmerken, van het gebruik van aardwarmte in het cluster te
presenteren en up to date te houden. Betrek hierbij ook de plaats van aardwarmte
in alle duurzaamheidsthema’s die spelen in de glastuinbouw.
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