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Welkom & programma

• Kort voorstellingsrondje

• “ZLTO en aardwarmte” door Richard van der Maden

• “Hydreco en aardwarmte” door Bas van Dun

• Reacties & interessepeiling samenwerking

• Afsluiting



ZLTO & aardwarmte

• Eerste aardwarmteproject in glastuinbouw in 2007 
(A + G van den Bosch in Bleiswijk, 7,2 hectare vleestomaten)

• Inmiddels vijf aardwarmteprojecten in de glastuinbouw 
gerealiseerd

• Aardwarmte is een veelbelovende optie voor duurzame energie 
voor glastuinbouwbedrijven

• ZLTO werkt binnen de landelijke vakgroep LTO Glaskracht 
Nederland samen met het Productschap Tuinbouw (PT), het 
ministerie van EL&I in het programma “Kas als Energiebron”

• Ambitie: vanaf 2020 zal de teelt in nieuwe kassen 
klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn

• Zeven oplossingsrichtingen (“transitiepaden”), één daarvan is 
aardwarmte



Kas als Energiebron

Bron: KaE jaarplan 2012



Onderzoek potentie aardwarmte

• Vorig jaar onderzoek potentie aardwarmte gestart

• Landelijke vakgroep LTO Glaskracht Nederland is lid 
geworden van Platform Geothermie

Bron: TNO



Actuele ontwikkelingen

• Twee grote concessievergunning aangevraagd

� 4.100 m2 voor geheel Friesland

� 3.700 m2 voor grote delen van de provincies Noord-
Brabant, Gelderland en Utrecht

• Mogelijkheid om ‘concurrerende 
vergunning’ aan te vragen

� Boringen dieper dan 4.000 meter

� Indienen vóór 10 augustus

� EL&I beoordeelt en kent toe



• Deelnemers: Provincie Brabant, Brabant Water (Hydreco), TOM, 
glastuinders

• Conclusies:

• Diepe geothermie (dieper dan 4.000 m) geen optie voor 
glastuinbouw. Aanvragen concurrerende vergunning door 
ZLTO niet nodig.

• Benutting (rest)warmte mogelijk nuttig voor glastuinbouw

• Aardwarmte is complex en onderhevig aan strenge 

regelgeving, samenwerking biedt meeste kansen 

• Hydreco (dochteronderneming van Brabant Water) heeft 
concurrerende aanvraag in voorbereiding en staat open voor 
samenwerking met glastuinders

Oriënterend ronde tafel gesprek (27 juni)



Bron: Brabant Water



Bron: Provincie Zeeland



ZLTO-glastuinbouwleden en geothermisch potentieel

Bron: Brabant Water, bewerking ZLTO



• Samenwerking benoemen in concurrerende aanvraag van 
Hydreco: 

o Individuele tuinders

o ZLTO als coördinator van de aangesloten en geïnteresseerde 
glastuinbouwbedrijven

• Samenwerking als ‘intentieverklaring’ (rechten en plichten) of 
met afspraken over vervolgfase?

• In aardwarmte geïnteresseerde ZLTO-leden richten 
‘Ondernemersgroep aardwarmte’ op en doen op deze manier 
gezamenlijk meer kennis op en laten zich regelmatig informeren

Ideeën over mogelijke samenwerking 
& vervolg


