Geloof in
energie oogsten
Op het bedrijf met één eigen universele
energiebron uit de voeten kunnen,
energieproducent worden én ook nog eens
meewerken aan verbetering van de natuur.
Dat is in een notendop de wens van Jacob
Jan Dogterom van Dogterom Flowerbulbs
in Oude Tonge. Samen met Arie Pieter van
den Hoek, een akkerbouwer uit Heinenoord,
wil hij spijkers met koppen slaan in een
duurzame energievoorziening met waterstof.
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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ropaangas, elektriciteit en diesel zĳn de drie energiebronnen waar het bloembollenbedrĳf van Dogterom
van ruim honderd hectare veel gebruik van maakt.
“We verstoken 180.000 liter propaangas per jaar, 1
MW elektriciteit en 125.000 liter diesel als brandstof voor de
werkzaamheden met machines en beregening”, zegt Jacob
Jan Dogterom. Al met al maken deze kosten zo’n ruim tien
procent uit van de kostprĳs van de tulpenbollen. Vooral de
afhankelĳkheid van propaangas en diesel, zit Dogterom
allerminst lekker. De kosten ervan zĳn gerelateerd aan de
oliemarkt en die kan onverwachte zwiepers maken. “Je
wilt een zo stabiel mogelĳke kostprĳs. En met de Nederlandse overheid die de energiebelasting bepaalt, weet je ook
nooit wat je te wachten staat.” Drie jaar geleden maakte
de kweker een analyse van de kansen en bedreigingen van
de kostprĳs. Dat was net in de tĳd dat de Zuid-Hollandse
gemeente Goeree-Overflakkee aangaf waterstof als een
belangrĳke brandstof voor de toekomst te zien. Sinds drie
jaar is de gemeente met zeven partĳen aan de slag in het
zogenoemde ‘H2GO-programma’. Daarbĳ wordt ingezet op
de ontwikkeling van waterstofprojecten. Dogterom en de
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Jacob Jan geeft aan dat de weg naar energietransitie als relatief klein mkb-bedrijf
erg taai en lang is. Toch gaat hij ervoor.

akkerbouwer zĳn hierbĳ aangehaakt en investeren samen
in een idee. Afgelopen mei rondden de twee, samen met de
twee gemeenten, provincie Zuid-Holland, leveranciers en
onderzoeksinstellingen het vooronderzoek ‘Verduurzaming
landbouwbedrĳven met waterstof’ af.

EIGEN NETWERK EN OFF-GRID
In het onderzoek stond de hamvraag centraal: kunnen de
twee agrarische bedrĳven een volledige CO2-reductie bewerkstellingen door gebruik te maken van waterstof als duurzame
energievoorziening? De voorwaarden daarbĳ waren wel dat
er ook een verdienmodel in zit én de natuur en maatschappĳ
erop vooruitgaan. Uitgangspunten zĳn ook dat de nieuwe
duurzame energieproductie op het bollenbedrĳf zelf plaatsvindt, het er kan worden opgeslagen en vervolgens weer door
het bedrĳf gebruikt als die de energiedrager nodig heeft.
Dogterom: “Het is de bedoeling dat ons bedrĳf off-grid gaat.
Werken met de energiedrager ‘donkergroene waterstof’
houdt in dat we het elektriciteitsnet - dat tegenwoordig met
onbalans stoeit door de toenemende wind- en zonne-energie
- helemaal niet nodig hebben. Op het bedrĳf leggen we voor
waterstof een eigen netwerk aan. Dat kan later eventueel
worden aangesloten op bestaande waterstofnetwerken of
nieuwe.” De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee zĳn wel enthousiast over het onderzoek en zien waterstofprojecten als een kans om de leefbaarheid en de economie
in de gebieden te versterken. Immers, windmolens staan er al
volop op Goeree; burgers komen ertegen in verzet. Vandaar
dat de pĳlen zĳn gericht op kĳken of het mogelĳk is om op
Goeree-Overflakkee de energietransitie aan te gaan met de
combinatie van elektriciteit en groene waterstof.
De uitkomsten van het vooronderzoek waren er half mei.
Een eigen energievoorziening met waterstof kan rendabel
zĳn en ook kunnen de bodemkwaliteit en biodiversiteit erbĳ
floreren. Wat houdt het plan bĳ Dogterom in? Het is een
combinatie van zonne-energie, namelĳk rĳdende zonnepanelen, én windenergie van een energievlieger waarbĳ de
stroom wordt omgezet naar waterstof. Specifiek gaat het om
de H2arvester, een constructie met zonnepanelen die automatisch over de gewassen rĳdt en daar zonnestroom oogst.
Het idee voor de H2arvester won in 2017 een prĳsvraag van
de RVO en leverde toen de titel ‘Beste idee voor toepassing
van zonnestroom in agrarisch gebied’. Marcel Vroom (NPK
design), energiespecialist Rob Jacobs (L’orèl Consultancy)
en LTO sloten destĳds een gelegenheidspact en bedachten
de H2arvester. De ‘waterstofoogstmachine’ rĳdt over de
gewassen met wieltjes en levert zo een extra opbrengst van
het land, namelĳk zonne-energie, op. Zonne-energie die niet
meteen kan worden gebruikt, wordt door een elektrolyser
omgezet naar waterstof en opgeslagen in een tank. “In tĳden
dat je het weer nodig hebt zet je het om naar de energiesoort

Gemeenten en provincie verrast
Provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee en Hoeksche
Waard reageren enthousiast op het vooronderzoek ‘Verduurzaming landbouwbedrijven met waterstof’. Op 14 mei kreeg gedeputeerde Berend
Potjer van de provincie Zuid-Holland die energie en natuur in zijn portefeuille heeft het onderzoek gepresenteerd. Hij werd verrast door de visualisatie van de rijdende zonnepanelen op het land; ze zijn laag en verrijdbaar
en daardoor niet definitief, aldus Potjer. Ook vond hij ze goed passen in het
landschap. De energievlieger met lier, vindt hij ook interessant, maar daarover wil Potjer meer weten want er zal beleid op moeten worden ontwikkeld.
De mogelijkheden die het project biedt voor herstel van de biodiversiteit
sprak, de gedeputeerde aan. “In de periode dat er meer rustgewassen op
de akkers staan en er dus geen bollen of aardappels worden geteeld, krijgen
insecten, weidevogels en kleine zoogdieren een kans.” Gewassen als lupine en
klaver trekken insecten aan en bieden beschutting aan weidevogels en kleine
beestjes. Bovendien komt er meer bodemleven door het inhakselen van de
rustgewassen aan het einde van het seizoen, noemt Potjer. De gedeputeerde plaatst wel de kanttekening dat het project vooralsnog alleen op papier
bestaat en is gebaseerd op een verdienmodel dat zich nog moet bewijzen.
Dit laatste is volgens hem door de gevolgen van corona een stukje onzekerder geworden. “Zo is de oneerlijke concurrentie met fossiele brandstoffen
alleen maar groter geworden.”
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Dogterom Flowerbulbs wil een zo stabiel mogelijke energieprijs. Dat lukt
niet met het gebruik van propaangas.

zonnig is, waait het vaak wel en andersom. “Elektrolysers zijn
duur en moeten daarom altijd draaien.”

VAN TEKENTAFEL NAAR PRAKTIJKRIJP

elektriciteit of bijvoorbeeld brandstof voor in verbrandingsmotoren die er geschikt voor zijn gemaakt, zoals trekkers.
Maar ook kun je de waterstof gebruiken om te verwarmen.”
Bij de omzetting naar waterstof in de elektrolyser komt ook
warmte vrij. Die warmte wil Dogterom op gaan slaan in de
bodem en omhooghalen als hij die nodig heeft om de bollen
te drogen. Zo kan de kweker ook ’s nachts met waterstof bollen drogen. “Dat krijg ik met gewone zonnepanelen niet voor
elkaar, want dan zou ik de zonne-energie op moeten slaan in
een accu. Dat is niet te betalen.”
De waterstof die Dogterom niet zelf nodig heeft, kan hij
verkopen. “Ons bloembollenbedrijf heeft qua energiebehoefte
een piek van vier weken in de zomer, namelijk tijdens het
rooien, drogen en bewaren. Dan hebben we veel warmte en
elektriciteit nodig. In de winter heb ik niets nodig en zou ik
waterstof kunnen leveren aan woningen in bijvoorbeeld Stad
aan ’t Haringvliet. Dit dorp wil men helemaal van het aardgas
afhalen en daar moet waterstof voor in de plaats komen.”
In het plan zit ook een energievlieger, de Kitepower van het
gelijknamige bedrijf, die windenergie oplevert. De energievlieger hangt op 400 meter hoogte boven het land aan een lier.
Windenergie is volgens Dogterom noodzakelijk om erbij te
hebben om het plaatje financieel rond te breien. Als het niet
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Hoe nu verder? Momenteel is de kweker zo’n 45 uur in de week
druk om commerciële- en onderzoekspartners te vinden en
mogelijke subsidieaanvragen te doen voor een overzichtelijk
pilotproject. Immers alle kennis en hardware is er zeker nog
niet. “Zo ligt de H2arvester alleen nog op de tekentafel en moet
dus nog ontwikkeld worden. De bedoeling is te beginnen met
1000 m2 rijdende zonnepanelen.” Ook de energievlieger is nog
niet helemaal praktijkrijp. Bepaalde aannames in het vooronderzoek moeten zich in de praktijk gaan bewijzen. Zo gaat men er
bij de H2arvester vanuit dat deze 6,7 procent per dag een gewas
in de schaduw zet en dat dan de productie er niet onder leidt.
Dogterom wil dat de panelen over alle gewassen in het bouwplan
kunnen rijden. Overigens stellen gemeenten en provincie bij de
rijdende panelen wél de voorwaarde dat de bollenkweker extra
en soms niet-rendabele rustgewassen, zoals luzerne of klaver
zet. “Immers voor de omgeving ga je iets ‘negatiefs’ toevoegen
aan het landschap. Daar moet iets positiefs tegenover staan.”
Met die extra rustgewasssen wordt niet alleen de biodiversiteit
opgekrikt, maar ook meer stikstof in de bodem vastgelegd zodat
minder kunstmest nodig is. Daarnaast verbetert de bodem door
meer organische stof wat weer positief is voor het bodemleven,
de beworteling van gewassen en een betere waterbuffering geeft.
Na de zomervakantie hoopt de bollenkweker partners te hebben
gevonden, daarna volgen de subsidieaanvragen. Begin volgend
jaar verwacht hij dan duidelijkheid te hebben of er een pilotproject komt. Jacob Jan geeft aan dat de weg naar deze vorm
van energietransitie als relatief klein mkb-bedrijf een erg taaie
en lange weg is. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om particuliere
initiatieven als deze beschermd te houden en er subsidie voor
binnen te halen. “Het is duwen en trekken om alle partijen,
inclusief de politiek, enthousiast en in beweging te krijgen. Het
is vooral veel uitleggen, want het is nieuwe materie en het is
erg complex.” Toch gaat hij ervoor, want volgens hem bieden
agrarische bedrijven met een lokale en circulaire waterstofeconomie politiek gezien een oplossing voor verschillende zaken die
spelen; het stikstofprobleem, de CO2-uitstoot en de biodiversiteit.
De laatste tijd met corona valt alles nog meer op zijn plek, denkt
Dogterom. Minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld buitenlandse gasleveranciers en meer zelfvoorzienend zijn, zijn speerpunten voor de toekomst. “Het zou toch uniek zijn om als agrarische
bedrijven circulair te zijn en er ook nog eens kansen liggen om
niet alleen producten te leveren, maar ook een duurzame producent van energie te zijn. Maar het is niet alleen een ideologie, als
ik er niet aan verdien, doe ik het niet.”
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