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8. Confrontatie van resultaten en projectverloop met het oorspronkelijke plan
Niet behaalde resultaten:
Afwijkend verloop:
Afwijkende implementatie:
Verklaring:
9. Aanbevelingen:

In verband met de laagdrempelige toegang, praktische
toepassing van kennis, hoge opkomst, hoge waardering door
de deelnemers en kennis van zaken in onze organisatie
bevelen we een volgende serie workshops aan.

10. Websamenvatting
Tijdens de afgelopen serie van 10 workshops hebben de deelnemers kennis genomen van de
transitiepaden uit het programma “Kas als energiebron”. De verschillende transititiepaden sluiten
aan op een motiverende inleiding welke energieontwikkelingen tot 2020 laat zien. Onder invloed
van economische groei en emissiehandel kan energie opnieuw duur worden. Hoge energieprijzen
stimuleren verduurzaming. Achtereenvolgens zijn de volgende opties behandeld: besparen, WKK,
restwarmte, warmtepomp, aardwarmte, duurzamere CO2, biomassa, windenergie en solar.
11. Publiekssamenvatting
Afgelopen najaar heeft Agro Ad viesBuro een serie workshops gegeven met als onderwerp
verduurzaming van de energievoorziening. Tijdens het programma is er een motiverende inleiding
gegeven met energieachtergronden. Belangrijke ontwikkelingen tot 2020 zijn emissiereductie
middels emissiehandel en groei van de wereldenergievraag. Na 2012 krijgt de emissieprijs van
CO2 veel grotere invloed. Verduurzaming van de energievoorziening kan in een
energiekostengevoelige sector als de tuinbouw, de gev olgen hiervan voorkomen o f verzachten.
Duurzame energiebronnen kunnen in de toekomst een alternatie f
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energiedragers. Duidelijk is echter dat de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen
vooralsnog onvoldoende is om op korte termijn wereldwijd grootschalig fossiele energie te
ver vangen. Besparing van energie blijft daarom een v an de eerst haalbare alternatie ven ingeval
van een volgende crisis. Na besparing van energie resteert echter nog steeds een energievraag
die duurzaam o f middels WKK ingevuld kan worden.
Tijdens de workshop zijn de verschillende transitiepaden breed behandeld. Middels presentaties en
reken voorbeelden zijn achtereenvolgens besparingsopties, WKK, restwarmte, warmtepomp,
aardwarmte, duurzamere CO2, biomassa, wind- en zonne-energie behandeld.
De workshops zijn door in totaal door meer dan 240 personen bezocht. De deelnemers zijn in
hoofdzaak tuinbouwondernemers en energiemanagers van deze bedrijven. Daarnaast zijn er
diverse belangenbehartigers, onderzoekers, toeleveranciers in de tuinbouw, o verheden, studenten
en vakpers geweest en maken het geheel leuk en afwisselend qua samenstelling. De diversiteit
is ook goed voor de discussies. De planning was om tussen de 15 en maximaal 25 personen per
workshop te hebben. Dit aantal wordt ruimschoots gehaald met een gemiddelde opkomst van ca.
25 personen per sessie.
Het programma is erg positief ont vangen en hoog gewaardeerd. Middels een evaluatie hebben wij
de belangstelling voor de verschillende transitiepaden gepeild. Vooral zonne-energie,
besparingsopties, duurzamere CO2 en aardwarmte spreken tot de verbeelding.
12. Confrontatie kennisverspreidingsactiviteiten met het oorspronkelijke plan:
Hoewel het voor de meeste deelnemers een lange zit is, wordt dit o ver het algemeen niet als
bezwaar gezien. Om in één dag de gehele route te laten zien, wordt als een goede insteek
gezien. Meerdere keren terugkomen voor hetzelfde thema is veelal lastig qua inpassing.De
opbouw van het programma van inleidende motivatie, besparingen, ef ficienc y verberingen
en mogelijke verduurzaming zorgen voor een goede binding met het onderwerp. Het tempo
van het programma, de grote a fwisseling in onderwerpen, de mogelijkheden voor
toepassingen en de onderlinge discussies vindt men ov er het algemeen prima.
Deelnemers aan het programma geven aan het een erg informatie f programma te vinden.
De meesten zien verduurzaming niet als schrikbeeld (16) maar als kans (156). 103
deelnemers zien naar aanleiding van de workshop reden tot het nemen van verdere stappen.
Vrijwel alle deelnemers geven aan meer inzicht te hebben gekregen door het programma. Ook
de reken voorbeelden worden positie f beoordeeld ( figuur 1). De meeste belangstelling gaat uit
naar besparing, zonne-energie, aardwarmte en duurzamere CO2 (figuur 2).
Tijdens het programma laten wij de weg naar verduurzaming zien. Wij geven in breed
perspectie f een overzicht van de verschillende transitiepaden die op dit moment ingezet
worden. Wij geven een actueel, beeldvormend overzicht van de huidige stand van zaken. De
weg naar verduurzaming is geen eindpunt maar een route die gevolgd kan worden naar een
bepaald doel. Over bv. 2 jaar kan een update gemaakt worden waarin de nieuwe stand van
zaken wordt doorgenomen. De komende jaren kan verder een verdiepingslag worden
gemaakt met een meer aandacht voor kansrijke onderwerpen.
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Figuur 1 Evaluatie workshop

Figuur 2 belangstelling voor diverse opties
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Aantal publicaties gepland:
Aantal open dagen gepland:
Aantal workshops gepland:
Andere activiteiten gepland:

n. v.t.
n. v.t.
10
n. v.t.

Aantal publicaties gerealiseerd:*
Aantal open dagen gerealiseerd:**
Aantal lezingen gerealiseerd:**
Andere activiteiten gerealiseerd:*/**

* Kopieën bijvoegen (digitaal en op papier)
** Overzicht data, locaties, omschrijving toehoorders (bijv. LC Paprika) (in vak hieronder invullen)

Overzicht data, locaties, etc.:
nummer

datum

plaats

locatie

opkomst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

29-10-2009
03-11-2009
10-11-2009
11-11-2009
17-11-2009
10-12-2009
05-01-2010
26-01-2010
18-02-2010
01-03-2010

Naaldwijk
Naaldwijk
Naaldwijk
Breda
Naaldwijk
Naaldwijk
Enkhuizen
Made
Meppel
Naaldwijk

Agro AdviesBuro
Agro AdviesBuro
Agro AdviesBuro
Prinsentuin College
Agro AdviesBuro
Agro AdviesBuro
Syngenta
WPK
AOC Terra
Agro AdviesBuro

20
22
28
28
26
26
23
23
23
25

Afwijkingen en verklaringen:
n. v.t.

Figuur 3 Uitvoering workshop Naaldwijk
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