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Energiekosten verlagen 
De glastuinbouwsector is een grote en belangrijke sector 

in Nederland. Er staat 10.000 hectare glas, verdeeld over 

glasgroente (vooral komkommer, paprika en tomaat) en 

sierteelt (snijbloemen, potplanten). De productiewaarde 

ligt op ruim € 6,5 miljard en de sector biedt aan meer dan 

100.000 mensen werk. Niet voor niets heeft de overheid 

de sector bestempeld als topsector. Ondanks de sterke en 

unieke positie kent de sector ook uitdagingen. Het indammen 

van de energiekosten bijvoorbeeld. Ondanks de zeer hoge 

energie-efficiëntie (ten opzichte van 1990 wordt 56 procent 

minder primaire brandstof per eenheid product verbruikt) 

worstelt de sector nog steeds met oplopende energiekosten, 

zie figuur 1. De energiekosten van een bedrijf schommelen 

tussen de 20 tot 25 procent van het kostentotaal, met 

uitschieters naar ruim 30 procent.

Geothermie biedt de glastuinbouwsector veel 

kansen om te verduurzamen en de energiekosten 

structureel te verlagen. Het klimaat voor geothermie 

is gunstig: ondernemers zijn gemotiveerd om 

te investeren, lokale en provinciale overheden 

omarmen de techniek en de landelijke overheid 

ondersteunt de transitie. Daarnaast is geothermie 

rendabel en is het potentieel in Nederland goed. 

De Rabobank is positief over de mogelijkheden van 

geothermie voor de glastuinbouw, maar signaleert 

een aantal aandachtspunten voor succesvolle 

realisatie.

Besparingen bij een bron van 10Mwth:
-  ca. 8 mln m3 aardgasequivalent
-  ca. 14 Kton CO2-uitstoot
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De kostenstijging is enerzijds het gevolg van het feit dat gasprijzen tussen 2005 en 2013 

met 54 procent gestegen zijn (figuur 2), anderzijds is het totale energieverbruik van de 

sector toegenomen. 

Figuur 2
Ontwikkeling gasconsumptie, gasprijs en electiciteitsprijs

Bron: CBS, LEI, 2013
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Dit komt door de sterke toename van het elektriciteitsverbruik (+60 procent sinds 

2005) als gevolg van automatisering, technologische ontwikkelingen in teeltmethodes 

(gesloten kas) en de toename van assimilatiebelichting boven gewassen. De sector 

heeft voor de opwekking van deze elektriciteit fors geïnvesteerd in het gebruik van 

warmte krachtkoppelingen (WKK’s).

Veranderingen energiemarkt leiden tot kansen voor geothermie
De Europese energiemarkt verandert van grote centrale opwekking op basis 

van fossiele brandstoffen naar meer decentrale duurzame energieopwekking. 

Maar grote energiebedrijven hebben moeite met het omschakelen naar deze 

duurzame energievarianten. 

Belangrijke ontwikkelingen op de energiemarkt, die tevens grote impact hebben op 

de glastuinbouwsector:

• lage prijs van kolen, waardoor deze vorm van opwekking van elektriciteit het wint 

van de schonere en efficiëntere productie uit gasgestookte centrales;

Figuur 1
Energiekosten per m2 per gewas (index 2010 = 100)

Bron: Rabobank, 2014

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013

Tomaat Paprika KomkommerChrysant RoosPhalaenopsis



338e jaargang, april 2014

Rabobank Cijfers & Trends  Thema-update: Geothermie

• snelle groei van duurzame energie in Europa (m.n. zonnepanelen en wind);

• door de groei van duurzame energie en de momenteel lagere economische activiteit 

is er sprake van een overcapaciteit van elektriciteit;

• sterke vraag naar LNG gas vanuit o.a. Japan, waardoor de gasprijs in Europa op een 

relatief hoog niveau blijft.

Deze ontwikkelingen raken de glastuinbouw als energieverbruiker, maar ook als 

energieproducent met de WKK’s. Het rendement van deze installaties is sterk 

afgenomen als gevolg van de verslechterde clean sparkspread (dit is de maatstaf voor 

de winstgevendheid van gascentrales). Doordat de duurzame elektriciteitsproductie 

afhankelijk is van de aanwezigheid van zon en/of wind, neemt de volatiliteit van het 

aanbod toe. Met een grotere onzekerheid rondom de opbrengstprijzen van elektriciteit 

als producent tot gevolg. Op bepaalde momenten moet er zelfs betaald worden voor 

het leveren van elektriciteit aan het net. Enerzijds biedt dit kansen voor de glastuinbouw 

als zeer flexibele elektriciteitsproducent en eventueel nieuwe toepassingen zoals 

warmtepompen. Anderzijds betekent dit voor de meeste bedrijven op dit moment 

een verhoging van de energiekosten. 

Geothermie biedt vele voordelen voor de glastuinbouwsector
De ongunstige sparkspread – hoge gasprijs en relatief lage elektriciteitsopbrengsten – 

en dito vooruitzichten hiervan op middellange termijn zorgen voor een blijvende 

druk op de energiekosten. Daarnaast heeft de glastuinbouwsector zichzelf ambitieuze 

doelstellingen opgelegd qua CO2-emissie en de toepassing van duurzame energie 

(20 procent duurzaam in 2020). Geothermie kan zowel voor de energiekosten als de 

duurzaamheidsambities een oplossing zijn: 

• Door de SDE+ subsidie kan geothermie zorgen voor een relevante verlaging van 

de energiekosten (variërend van ca. € 1 tot € 4/m2). De variabele energiekosten van 

geothermie zijn daarnaast zeer concurrerend ten opzichte van alternatieve warmte-

bronnen zoals ketelgas en/of WKK-warmte, waardoor geothermie ook na afloop van 

de subsidie aantrekkelijk blijft; 

• Geothermie verlaagt het verbruik van fossiele brandstoffen fors; een bron van 

10 Mwth levert een besparing op van zo’n 8 miljoen m3 aardgasequivalent;

• Geothermie heeft nagenoeg geen CO2-emissie; een bron van 10 Mwth levert een 

besparing op van ongeveer 14 miljoen kilogram CO2-uitstoot.

Door de grote en relatief constante en sterk geconcentreerde warmtevraag in de 

glastuinbouwsector is geothermie als warmtebron geschikt voor deze sector. Een WKK 

en/of ketel kan daarnaast de piekmomenten opvangen. Ook de behoefte aan CO2 en 

het gebruik van een alternatieve invulling (zoals OCAP: Organic CO2 for Assimilation by 

Plants) is van belang voor de mate waarin een ketel of WKK nodig is. Of een bedrijf van 

geothermie kan profiteren, hangt af van de teelt en teeltomstandigheden (bijvoorbeeld 

onbelichte teelt versus belichte teelt). Maar de potentie is aanwezig om een oplossing 

te bieden voor het versterken van de Nederlandse glastuinbouw. Door de opname van 

geothermie in de SDE+ regeling onderschrijft ook de overheid dat. 

Geothermie is rendabel
De terugverdientijd van een geothermieproject is aantrekkelijk. De terugverdientijden 

kunnen per project wel verschillen en lopen uiteen van 8 tot 15 jaar. Dit is afhankelijk 

van het vermogen dat de bron levert, de SDE+ subsidie, eventueel andere subsidies en 
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benutting van de bron. In tegenstelling tot veel andere duurzame energievormen voor 

warmte kent geothermie een zeer lage kostprijs (zie figuur 3). De variabele kosten van 

geothermische warmte zijn laag (vaak < € 0,10 / m3 aardgasequivalenten). Na 15 jaar 

is de bron afgeschreven, maar de technische levensduur is theoretisch langer dan 

30 jaar, waardoor na afschrijving alleen nog de elektriciteitskosten voor de pompen, 

onderhouds-, beheers- en verzekeringskosten resteren. 

Vanuit diverse business cases blijkt een besparing op de energiekosten van € 1 tot ruim 

€ 4/m2 voor de glastuinbouwsector realiseerbaar. Dit is een aanzienlijke verbetering 

in een sector met zeer dunne marges. Daarnaast liggen er nog optimaliseringsopties, 

zoals het verlagen van de kosten van CO2-emissie of het verlengen van de levensduur 

van de aanwezige WKK door het aantal draaiuren te verminderen. Ook samenwerking 

kan de kosten drukken: vaak start een consortium van tuinders in een regio met 

geothermie. Enerzijds omdat veel bedrijven onvoldoende warmtebehoefte hebben 

om de capaciteit van een geothermiebron volledig zelfstandig te benutten, anderzijds 

omdat de benodigde investeringscapaciteit bij veel individuele ondernemers op dit 

moment ontbreekt.

Goede potentie Nederland
Nederland is tot 3 kilometer diepte relatief goed in kaart gebracht door meer dan 

5.000 boringen naar olie- en gas. Het potentieel van geothermie voor Nederland is voor 

ongeveer een derde in kaart gebracht, zie figuur 4. Wat opvalt is dat er een overlap blijkt 

te zijn tussen de gebieden met een hoog geothermisch potentieel en de gebieden met 

een sterke concentratie van glastuinbouw. 

Berekeningen van de Rabobank komen uit op een theoretisch besparingspotentieel 

van circa 20 PJ, wat gelijk staat aan ruim 550 miljoen m3 aardgasequivalenten (a.e.). 

Ten opzichte van het huidige verbruik aan fossiele brandstof van 4000 miljoen m3 

a.e., zou dit een besparing van 15 procent betekenen. Deze besparing staat gelijk 

aan 1,5 procent van het totale gasverbruik in Nederland.

Aandachtspunten om geothermie succesvol te maken
De realisatie is complexer dan de rekenexercitie hierboven. Want ondanks de potentie 

blijkt het aantal projecten dat van de grond komt nog relatief beperkt; van de 

44 initiatieven met een SDE+ subsidiebeschikking zijn 7 projecten gerealiseerd en 

4 in aanbouw. Dat heeft volgens de Rabobank zes oorzaken:

Figuur 3
Kostprijs van verschillende energievormen voor duurzame warmteproductie in Nederland 

Bron: ECN, 2011
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Investeringscapaciteit deelnemers
De investeringen in een geothermieproject variëren van € 12 tot € 15 miljoen. Gezien 

het innovatieve karakter van deze duurzame energievoorziening, zal het aandeel 

eigen vermogen minimaal tussen 30 en 40 procent moeten liggen. Alleen financieel 

krachtige partijen – en samenwerkingsverbanden – zijn in staat om het daarvoor 

benodigde bedrag aan eigen vermogen in te brengen. Voor de minder financieel 

krachtige partijen lijkt het eigendom van een geothermiebron niet te zijn weggelegd. 

Uiteraard kunnen zij wel altijd als afnemer een warmteleveringscontract afsluiten 

met  het project om zo toch te profiteren van goedkopere en duurzame warmte. 

De zoektocht naar de juiste kapitaalkrachtige partijen zorgt op dit moment voor de 

grootste vertraging bij het realiseren van projecten. Het beschikbaar stellen en mogelijk 

aanpassen van het beschikbare instrumentarium -SDE+, SEI garantieregeling, GL/GL+, 

beoogde regeling Garantstelling Marktintroductie Innovaties van het ministerie van 

EZ- kunnen dit probleem deels oplossen. Ook investeerders kunnen bijdragen aan het 

versnellen van het aantal geothermieprojecten in Nederland. Het interesseren van deze 

partijen en de bereidheid van de huidige concessiehouders (veelal glastuinders) om 

met branchevreemde partijen samen te werken, zijn nog belangrijke aandachtspunten.

Projectmanagement/organisatie
Bij het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een geothermiebron spelen kwaliteit, 

professionaliteit en deskundigheid een grote rol. Veel projecten worden geïnitieerd door 

een of enkele tuinbouwondernemers. De glastuinbouwsector is sterk geworden door 

de hands-on mentaliteit. Veel technische innovatie kwam vanuit de ondernemers zelf. 

Geothermieprojecten zijn echter van een andere aard. Er is samenwerking nodig met 

een veelheid aan, voor de sector nieuwe, partijen als boorbedrijven, boormanagers, 

geologen, technisch adviseurs, verzekeringsadviseurs etc. Expertise en ervaring met 

complexe projecten is een pré. Het voorkomt uitloop in tijd en geld en problemen en 

discussies over gemaakte afspraken. Het is belangrijk deze expertise in huis te halen om 

het project van meet af aan goed te regisseren. 

Voor clusters is ook het aspect zelfstandigheid van belang. Bij de aansturing dient 

zelfstandigheid voorop te staan. In veel gevallen zijn de aandeelhouders in een cluster 

ook de afnemers van de warmte. Er kunnen tegenstrijdige belangen ontstaan tussen het 

project enerzijds en de afnemers anderzijds. Alle belangen zullen in iedere fase van het 

project op een verantwoorde en zelfstandige wijze behartigd moeten kunnen worden. 

De projectorganisatie moet in dergelijke situaties haar eigen koers kunnen varen. 

Kracht van het cluster
Voor een gezond geothermieproject in een samenwerkingsverband dient onomstotelijk 

vast te staan dat er voldoende toekomstperspectief is voor de aandeelhouders en 

eventueel afnemers. Het wegvallen van een afnemer kan leiden tot een continuïteits-

probleem voor het geothermieproject. De mede-initiatiefnemers zullen in staat en 

bereid moeten zijn om de warmte binnen de bestaande bedrijven over te nemen. 

Eventueel kunnen andere bedrijven in de omgeving overtollige warmte afnemen. 

Voldoende spreiding in aantal en diversiteit in afnemers (met bijvoorbeeld een andere 

warmtebehoefte) zorgt voor een sterker cluster. Wellicht betekent dit een minder 

optimaal rendement voor een individu, maar het risico is wél kleiner. 
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Geologie en technische risico’s
Zoals eerder is aangegeven is Nederland relatief goed in kaart gebracht door de 

boringen naar olie- en gas. Kennisdeling vanuit deze boringen is echter beperkt. Bij 

eerdere projecten hebben zich diverse incidenten voorgedaan. De Rabobank is er van 

overtuigd dat de technische problemen bij die projecten oplosbaar zijn. Dat betekent 

dat, mits de lessons learned worden gedeeld, dergelijke problemen bij nieuwe projecten 

voorkomen kunnen worden. Het is goed om te zien dat momenteel stappen worden 

gezet tot het delen van deze kennis, waarbij bijvoorbeeld het Expertisecentrum van 

Groenbanken en overheid een belangrijke rol vervuld. Wij zijn ervan overtuigd dat er 

meer synergie is te behalen indien projecten in een eerder stadium met elkaar zouden 

samenwerken.

Verzekeringen en garanties
De SEI-garantieregeling vanuit de overheid blijkt nog steeds essentieel voor 

geothermieprojecten. Maar het budget van de SEI is beperkt en verzekeraars kunnen 

slechts in beperkte mate een oplossing bieden voor de risico’s op een al dan niet 

gedeeltelijk mislukte boring. Het exploitatierisico is in Nederland niet verzekerbaar. 

Dit betekent dat indien de productie van een geothermiebron na oplevering terugloopt 

of stilvalt, dit risico volledig ten laste komt van het project en/of de ondernemers. Voor 

het versnellen van geothermieprojecten zou een verlenging van de SEI-garantieregeling 

tot enige tijd na oplevering een impuls kunnen geven.

Tijdslijnen
De gemiddelde voorbereidingstijd van een geothermieproject is langer dan vooraf door 

partijen wordt ingeschat. Een mogelijke consequentie is dat tijdslijnen die subsidies, 

garanties en of vergunningen stellen, niet worden gehaald. Met name de SDE+ subsidie 

kent een stringente tijdslijn met weinig speelruimte. Het is onwenselijk als projecten 

om deze reden moeten stoppen. Uiteraard ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor 

de betrokken partijen om in een vroeg stadium de haalbaarheid van een project vast te 

stellen. 

Conclusie
Geothermie is rendabel en er is een groot potentieel. De Rabobank verwacht dan 

ook dat de interesse in geothermie zal blijven toenemen en vanwege de goede 

toepassingsmogelijkheden vooral in de glastuinbouwsector. We voorzien dat de 

groei met zo’n drie tot vijf projecten per jaar zal doorzetten. Onder de huidige 

omstandigheden is dit nog steeds een ambitieuze prognose gelet op de genoemde 

aandachtspunten. Voor een succesvolle en snelle verzilvering van het potentieel is 

participatie van kapitaalkrachtige partijen en een steile leercurve van essentieel belang.

De Rabobank streeft naar innovatie in duurzame energie en werkt samen met leden, 

klanten en andere stakeholders aan het verduurzamen van de food- en agriketens. 

Bij geothermie komen deze twee doelstellingen samen. Wij voelen ons dan ook 

verantwoordelijk om de voor ons belangrijke glastuinbouwers te ondersteunen bij het 

verzilveren van de kansen die geothermie biedt. Dit alles uiteraard binnen de bancair 

verantwoorde kaders. Door toepassing van geothermie is een deel van de sector in 

staat om de energiekosten te verlagen, waardoor de toekomstperspectieven voor 

deze bedrijven sterk kunnen verbeteren.

Disclaimer: deze publicatie is met zorg samengesteld, maar beoogt niet volledig te zijn. 
Deze informatie is gebaseerd op de situatie van april 2014. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Rabo Kennis App 
Speciaal voor ondernemers is de 
Rabo Kennis App  ontwikkeld. 
Daarmee  vergaart u snel en 
gemakkelijk kennis op macro-
economisch en sector niveau. 
Hierdoor blijft u op de hoogte 
van wat er speelt in uw sector 
zodat u beter kunt anticiperen op 
ontwikkelingen. 
De app is gratis 
beschikbaar voor 
iPad, Android 
en  overige iOS. 
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