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Versnellingsagenda 2020 Gelders tuinbouwcluster:

Vijftien projecten: € 6,6 miljoen
De Versnellingsagenda 2020 Duurzaam Doen telt vijftien
projecten met elk een looptijd van twee tot tweeënhalf
jaar. Met de uitvoering daarvan is in totaal ruim € 6,6 miljoen gemoeid. Greenport Gelderland hoopt dat de provincie de helft daarvan voor haar rekening wil nemen,
voor de andere helft zorgt het bedrijfsleven.

Icoonprojecten
Bovenaan de agenda staan zes grote icoonprojecten,
waarmee de sector qua verduurzaming meters hoopt te
maken. Voor de glastuinbouw zijn All Green Electric
(€ 1 miljoen) en Zonthermie (€ 600.000) van belang. De
overige icoonprojecten richten zich op de fruit-, boom-,
champignon- en waterlinzenteelt.

Impulsprojecten
Daarnaast staan er negen kleinere impulsprojecten op
de agenda, waarvan Duurzaam grid (€ 100.000), CO2-net
Bommelerwaard (€ 150.000) en Luisteren naar de plant
(€ 150.000) voor tuinders relevant zijn.
Zelf elektriciteit en
warmte opwekken
uit zonne-energie én
opslaan, kan voor de
tuinbouw in Gelderland
een alternatief zijn voor
het gebruik van fossiele
brandstoffen. Onderzoeksprojecten moeten
die energietransitie
versnellen.

Hoe Gelderse tuinbouw energietransitie wil versnellen

ALL ELECTRIC en zonthermie

All Green Electric
Het Gelderse tuinbouwcluster hoopt in 2018 te kunnen starten met het tweejarige project All
Green Electric, een bedrijfsconcept waarbij gewassen met elektriciteit worden belicht én verwarmd en waarmee in totaal € 1 miljoen is gemoeid. Daarnaast hoopt het cluster in dezelfde periode € 600.000 te kunnen steken in de aanleg van een zonthermieveld met 24-uurs opslag in de
ondiepe bodem. Twee experimenten die de verduurzaming van de sector moeten versnellen.
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la-, amaryllis- en freesiateler Rick Gerichhausen
(Zandvoort Flowers) het zonthermieproject.

fgelopen voorjaar vroeg de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (Economie) de tuinbouw in
zijn provincie om met een programma te komen met
projecten die de verduurzaming van de sector kunnen versnellen. Het tuinbouwcluster – waartoe ook
de glastuinbouwgebieden in de Bommelerwaard,
Neerijnen en de regio Arnhem-Nijmegen behoren
– liet zich dat geen twee keer zeggen en presenteerde vorige week de Versnellingsagenda 2020 –
Duurzaam Doen.
„Op deze agenda hebben we een aantal ambitieuze
projecten gezet die volgens ons een impuls kunnen
geven aan de verduurzaming van de Gelderse tuinbouw”, zegt Gerard Selman van Projecten LTO Noord
(zie kader: Vijftien projecten: € 6,6 miljoen). De volgen-

Vakblad voor de Bloemisterij 51/52 [2017]

de stap is volgens hem in afstemming met de provincie het programma te gaan uitwerken. „In de loop van
2018 weten we dus in hoeverre onze plannen doorgang
kunnen vinden.”
Als de provincie Gelderland groen licht geeft, moet
de versnellingsagenda ertoe leiden dat het Gelderse
tuinbouwcluster binnen tien tot vijftien jaar klimaatbestendig, emissievrij en circulair ondernemend is.

Telers als trekker
Voor een aantal projecten zijn tuinbouwondernemers
als trekker aangewezen. Zij moeten het project ook
een gezicht geven naar hun collega’s en andere betrokken partijen toe. Zo trekt chrysantenteler Rochus van
Tuijl (Linflowers) het project All Green Electric en cal-

„Met All Green Electric willen we verkennen hoe we
voor de belichtende telers in de Bommelerwaard richting elektrificatie kunnen komen. Hoe kunnen we
steeds meer stroom gaan benutten uit wind, zon en
biomassa? En kunnen we overtollige warmte tijdelijk
in de bodem opslaan en overtollige groene stroom omzetten in warmte? Vragen die we de afgelopen tijd al
in een klankbordgroep met tien telers uitgebreid hebben overdacht”, aldus Selman. Bedoeling is om een all
green electric bedrijfsconcept te ontwikkelen en de
kennis die dat oplevert via telersbijeenkomsten en
demoprojecten te verspreiden. Ervaringen uit projecten zoals ’Perfecte chrysant’ worden hierin betrokken.

Zonthermie
Het project Zonthermie richt zich vooral op sierteeltbedrijven met een grote warmtevraag. Bedoeling is bij
Zandvoort Flowers een zonthermieveld aan te leggen
met 24 uurs-opslag in de ondiepe bodem en het zon
thermieveld vervolgens te koppelen aan een warmtepomp. Het experiment moet een demonstratieproject
worden.
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ij maakt nog even een rondje door de kas. Het wordt
al donker. De kortste dag is geweest, maar lengen doet
het nog niet. Hij weet uit ervaring dat je dat in januari
pas gaat merken. Maar dat hangt ook af van het weer.
Want met sneeuw…
Het is altijd zo’n mijmermoment, dat laatste stukje van
december. Het jaar loopt op z’n eind, je verwondert je er
weer eens over hoe snel het ging en in de verte naakt het
nieuwe begin. Tussen Kerstmis en oud en nieuw dat kleine stukje niemandsland. Wat is het toch slim geweest om
daar de Top 2000 in te plannen, bedenkt hij. De herinneringen buitelen over elkaar heen. Zwelgen in vroeger. Hij
houdt ervan.
Hij moet lachen als hij aan die lijst denkt. Iedereen kan
stemmen, grijp je kans, zo klonk het. En dat deed hij.
Probeerde weer dat ene liedje van White Soxx in de Top
2000 te krijgen. Opnieuw mislukt. Hij ziet opeens de
parallel met de bloemenveiling. Iedereen heeft de kans
gekregen mee te praten over de koers van FloraHolland.
‘Wie niet meepraat, moet achteraf niet zeuren!’, zei Jack
Goossens. Maar de uitkomst? Niet zijn voorkeur. Maar hij
moet het er mee
doen.

Die profeet rijdt
in een dure Tesla
rond

En zo gaat het
met zoveel dingen. Alles wat
vroeger vanzelfsprekend was wordt ter discussie gesteld. Disruptie
noemt die hoe heet hij ook al weer, o ja, Jan Rotmans
dat. Alles moet anders. Hij las een keer in de krant dat die
profeet in een dure Tesla rond rijdt. Kennelijk verdient het
ook nog goed, anderen vertellen wat ze moeten doen.
Hé, daar lekt iets. Hij ziet een barst in een ruit boven het
pad. Zeker gekomen door de sneeuw van vorige week.
Ja, hij kneep hem toen best even. Gelukkig viel het mee
en dooide het witte pak alweer snel weg. Volgende
week, na Kerst, maar even het dak op met de siliconenkitspuit. Dat moet voldoende zijn.
Hij kijkt op zijn horloge. Vier uur geweest. Tijd om naar
huis te gaan. Daar wacht nog een klusje op hem. Konijn
braden. Hij is er gek op. En op kerst. Vrede op aarde door
de geboorte van een Kind. Hij gaat er steeds meer naar
verlangen.
Kees van Egmond verhaalt elke week over wat hem bezighoudt.
Kees teelt matricaria op 2,4 ha in Bleiswijk, is getrouwd met Ineke
en heeft een gezin met zes kinderen. kees@kees-ineke.nl

Vakblad voor de Bloemisterij 51/52 [2017

19

