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Wat gaan we vandaag doen

• Boeren hebben een oplossing – door Hendrik Hoeksma

5 min

• Ambities ZLTO/BEA, stand van zaken, kansen en knelpunten –
door Ton van Korven

5 min

• Voorbeeld uit de praktijk door Martijn Pijnenburg

10 min

• Ruimte voor discussie (gespreksleider Hendrik Hoeksma)

25 min





Het gemengde bedrijf





Produceren van 

groene energie



Onze ambities

• Boeren en tuinders hebben grond, ruimte, dakoppervlak, 
biomassa en kunnen belangrijke bijdrage leveren aan duurzame 
energieproductie

• Agrarische sector nu al 65 % zelfvoorzienend voor energie

• Bijdrage aan doelstelling BEA van 2 PJ is realistisch

• Op platteland kan agrarische sector grote bijdrage leveren aan 
realiseren lokale klimaat en energiedoelstellingen

• Boeren zijn per definitie energieproducenten via hun gewassen 
door fotosynthese. 



Hoe staan we ervoor

• 2015,  RVO 42% nationale DE productie door agrarische sector

• Lokaal, op het platteland nog veel winst te halen



RVO, 2015



Kansen

• Zonne energie

• veel beschikbaar dakoppervlak

• zon/asbest in Brabant nog 15mln m2 asbest

• zonnevelden niet op goede vruchtbare landbouwgronden

• Biomassa

• mest; groen gas , warmte en stroom

• Houtige biomassa, groene reststromen; lokale 
warmteproductie

• Biomassaproductie ( wilgen, miscanthus)

• Wind

• Sociale wind ( samen met omgeving)

• wind coöperaties

• Geothermie 

• Glastuinbouw samen met omgeving ( warmtenetten)

• Samenwerking



Even rekenen

• 18 mln M2 asbestdaken in Brabant. 
12.000 agrarische stallen; stel 25% schakelt over op zon pv 
voor 1000M2  (3mln m2) dan geeft dit 1,5 PJ duurzame stroom. 
Dit is stroom voor 40.000 huishoudens ( 3000kWh/jaar)

• 100 windmolens a 2,5 MWe bij 2200 uur wind is 2 PJ is 180.000 
huishoudens

• 1000 ketels a 200 kW plaatsen geeft bij 3000 vollasturen een 
productie van 600.000.000 kWh aan warmte. Dit komt overeen 
met 60 mln m3 gas ( 30.000 huishoudens of 2,1PJ)

Dit kan zomaar door lokale samenwerking gerealiseerd worden als 
de energie lokaal benut kan worden

Hoe: door samenwerking





Warmteketen Zuidelijke Baronie



Boeren en tuinders willen wel

• Genoeg kansen

o Lokale coöperaties / energieketens

o Zonnepanelen organiseren in een postcoderoos

o Warmtenetten 

o Groen gas

o Sociale wind

o …..

Maar ook knelpunten/dilemma’s…

o Tegenstrijdige wet- en regelgeving

o Verdienmodellen

o Samen participeren

o Integrale benadering….



Wat kan ZLTO hierin betekenen? 

• Kennis, ervaring, netwerk etc.

• http://kiesvoorklimaat.nu/boeren/

http://kiesvoorklimaat.nu/boeren/


Voorbeeld uit de praktijk 

Martijn Pijnenburg, Oirschot

Heeft pelsdierenfarm. Bedrijf inclusief woonhuis is geheel 
energieneutraal door eigen zonnestroominstallatie ( 300 panelen) 
en eigen warmtevoorziening met biomassaketel. Wil graag ook 
voor omgeving energie produceren.

Martijn aan het woord…………

Waarmee bezig?

Waar loopt hij tegenaan?

Wat nodig om verder te komen?



Discussie met de zaal

Gerichte discussiepunten aandragen

Hoe kunnen we op lokaal niveau de verbinding leggen?

Hoe kunnen we knelpunten voorkomen/oplossen?

Hoe kunt u helpen/bijdragen?

Mogelijke samenwerkingsvormen

En wat verder naar voren komt.

Iemand schrijft mee? Terugkoppelen, samenvatten



Afsluiting

Suggesties, ideeën of nog andere opmerkingen?

Bel of mail ons

Ton.van.korven@zlto.nl 06-21232584

Hendrik.Hoeksema@zlto.nl 06-15837234

mailto:Ton.van.korven@zlto.nl
mailto:Hendrik.Hoeksema@zlto.nl



