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PERSBERICHT 
 
 

Energie-innovaties in groenten en bloemen 
Dit weekend te zien bij Kom in de Kas 
 
Aardgas is al lang niet meer de enige brandstof voor verwarming in de glastuinbouw. 
Sterker nog, er zijn al kassen waar helemaal geen gasleiding meer heen loopt. Zo’n kas 
is te zien tijdens Kom in de Kas op 1 en 2 april, de open dag van de glastuinbouw. Net 
als andere tuinbouwbedrijven die vernieuwend bezig zijn met schone energie. 
 
In 2050 draait de glastuinbouw volledig op duurzame energie. Dat is de afspraak tussen de 
sector en de overheid. Maar de glastuinbouw verwacht eigenlijk dat het eerder lukt. Want 
het gaat hard met de nieuwe, schone energiebronnen.  
 

1. AARDWARMTE-AARDBEIEN 
Heet water diep uit de bodem (aardwarmte) is de belangrijkste nieuwe warmtebron. De 
glastuinbouw is de drijvende kracht achter deze innovatie. 10 jaar geleden boorde een 
groep tuinders als eerste in Nederland naar aardwarmte. Sindsdien zijn er 15 
aardwarmteputten in Nederland geboord, waarvan 14 op glastuinbouwbedrijven. Jaarlijks 
komen er 2 tot 4 projecten bij. Het hete water verwarmt de kas, het afgekoelde water 
gaat weer terug in de bodem.  
Veel bedrijven met aardwarmte doen mee aan Kom in de Kas, bijvoorbeeld in de 
Koekoekspolder in IJsselmuiden, waar je onder meer ‘aardwarmte-aardbeitjes’ kunt 
proeven. 
 

2. KLIMAATNEUTRAAL MET RIET EN GRAS 
In Mijdrecht toont Kom in de Kas de nieuwste energie-innovatie in aanbouw. 
Gerberakwekerij Zwarts in De Ronde Venen bouwt de eerste vergassingsinstallatie in 
Nederland. Simon Zwarts: “Ik wilde een duurzame energiebron die warmte én elektriciteit 
levert. Die bestond nog niet.”  
Zwarts laat straks gemaaid riet en natuurgras van Rijkswaterstaat drogen en verhakselen. 
Daarna wordt het op zo’n manier verhit dat er gas ontstaat dat hij kan benutten voor zijn 
gerberakwekerij. Het proces is zo nieuw dat er nog geen milieuvergunning voor bestond. 
Maar die is er inmiddels. 
“Dit biedt alleen maar voordelen. Ik heb straks geen aardgas meer nodig. Ik hoef geen 
elektriciteit meer te kopen. Al het materiaal verbrandt, dus er zijn nauwelijks reststoffen. 
Zelfs mét belichting kan ik hiermee klimaatneutraal telen.”  
 

3. TUINBOUW ZONDER GAS  
De gloednieuwe glastuinbouwbedrijven in het Zeeuws-Vlaamse Biopark Terneuzen hebben 
geen gasaansluiting. Geert van Adrichem van Sublimato verwarmt hier zijn kassen vol 
trostomaten en snoeptomaten met warmte die de buurman, kunstmestfabriek Yara, over 
heeft.  
“Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser. We wilden ervan af. Daarom hebben we 
speciaal deze plek gekozen om ons nieuwe bedrijf te vestigen. Voor de verwarming hebben 
we nul kuub aardgas nodig. Voor de verlichting kopen we groene stroom. Met onze 19,5 
hectare besparen wij alleen al een kleine 7 miljoen m3 aardgas per jaar, evenveel als 
4.400 huishoudens verbruiken. Samen met de naburige glastuinbouwbedrijven nog veel 
meer.”  

http://www.komindekas.nl/
http://komindekasijsselmuiden.nl/
https://www.komindekas.nl/waar/
https://www.komindekas.nl/userfiles/file/regiofolders/Zeeuws%20Vlaanderen.pdf
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4. AF VAN AFFAKKELEN 
Peter Bak, van veredelings- en vermeerderingsbedrijf Corn. Bak bv in Assendelft, zag 
vroeger dagelijks een gasvlam branden boven de schoorsteen van afvalverwerkingsbedrijf 
Afvalzorg even verderop. Tijdens het vuil verwerken ontstaat gas, een restproduct voor 
Afvalzorg. Zonde om dit zomaar te verbranden, vonden de twee bedrijven. De 
glastuinbouw heeft immers juist gas nodig.  
Bak: “Het bleek economisch rond te rekenen om hun gas voor ons bedrijf te gebruiken. 
Maar ook als dat niet zo was geweest hadden we het misschien gedaan. Die verspilling 
druiste tegen ons gevoel in.” 
 
Het afvalgas bleek niet geschikt voor de ketel op het bromeliabedrijf. Maar de bedrijven 
zetten door. Er kwamen verbrandingsketels bij Afvalzorg en een pijpleiding van 1,8 
kilometer waardoor sinds 2012 warm water van de vuilverwerker naar de kweker stroomt. 
Een derde van de energiebehoefte voor de bromelia’s van Corn. Bak wordt nu gedekt door 
het warme water van Afvalzorg.  
Bak: “Er zijn veel telers komen kijken die ook zo’n warmtenet wilden. Inmiddels zijn dit 
soort warmte-uitwisselingsprojecten sterk in opkomst.”  
 
Als bijlagen toegevoegd: 8 feiten over duurzaam verwarmde kassen en vindt u waar en 
wanneer Kom in de Kas plaats vindt. 
 

 
Noot voor de redactie 
Neem voor meer informatie contact op met Jakoline van Straalen, communicatiespecialist 
LTO Glaskracht Nederland, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 223 795 51, e-mail 
jvanstraalen@ltoglaskracht.nl.  
 
In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan 
landelijke activiteiten op het gebied van sectorale belangenbehartiging, vaktechniek en 
innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. 

https://www.komindekas.nl/waar/
mailto:jvanstraalen@ltoglaskracht.nl

