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Organisatie

CV Lingezegen Beheer UA

STAK TB Finance 

TB Finance BV

Lingezegen Energy  BV

CV Bergerden UA

Tuinders Bergerden BV

Gietwaterbedrijf Bergerden 
BV

▪ 14 deelnemende bedrijven 
(20% groenteteelt - 80% sierteelt) 

▪ 50 hectare glas 
(40% groenteteelt - 60% sierteelt)



Gietwaterbedrijf Bergerden B.V.





Duurzaamheid
▪ 100% waterberging geen belasting voor waterschappen en 

afvoer van regenwater

▪ Aangesloten tuinders verzekerd van voldoende gietwater en 

hoeven niet terug te vallen op grondwater, drinkwater of 

andere voorzieningen

▪ Goede kwaliteit van uitgangswater verlaagd de emissie van 

meststoffen! 

▪ Om kwaliteit te kunnen waarborgen is afdekking van het 

oppervlakte water van groot belang (ganzen / algen)

▪ In 2012 in samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen 

onderzoek gedaan naar een drijvend zonnepark op de 

gietwaterplas.

▪ In 2018 realisatie van het grootste drijvende zonnepark van 

Europa.



Doelstelling Energie

▪ Het produceren, leveren en distribueren van 
warmte, elektriciteit en CO2 tegen een zo 
laag mogelijke prijs.  

▪ Faciliteren van goede en stabiele internet 
ontsluiting

▪ Duurzame en economisch verantwoorde 
energievoorziening voor de aangesloten 
glastuinders. 



Voorzienigen
• 20.000 kV elektrisch vermogen (7 wkk installaties)

• 23.000 kW thermisch vermogen (7 wkk installaties)

• 53.000 kW thermisch vermogen (2 centraal, 2 decentraal)

• 10.000 m3 buffercapaciteit (2 centraal, 2 decentraal)

• 6 km warmtedistributienetwerk

• 8 km hoogspanning distributienetwerk 20kV

• 6 km laagspanning distributienetwerk

• 35 transformatorstations

• Gas Ontvangst Station aan de Heuvelsestraat (voordeel EB en 

tarief)

• 4 km gas distributienetwerk

• 6 km glasvezelnetwerk met landelijke ontsluiting

• 3 km Co2 distributienetwerk

• Maximaal thermisch vermogen 240 GJ/h (8.400 m3/h)  

Huidige dekking is 56% op piek capaciteit





Energiebalans

▪ Gasverbruik 20 – 25 miljoen Nm3

▪ Warmtelevering 350.000 – 400.000 GJ (85% wkk – 15% 

ketel)

▪ E-productie 75.000 MWh (75% netlevering 15% eigen 

verbruik) (ca 90% van behoefte woonhuizen gem 

Lingwaard)

▪ E-inkoop 3.500 MWh 

▪ CO2 emissie 35.000 – 40.000 ton

▪ Ca 60% van de Co2 emissie wordt geleverd aan de 

glastuinbouw





Duurzaamheid

▪ Realisatie van ca 10% energiebesparing in vergelijking 

met standalone situatie (bedrijfs- een teelt afhankelijk)

▪ Optimaliseren van inzet productiemiddelen 

▪ Lagere energie input per tuinbouwproduct door gebruik 

te maken van elkaars rest stromen. 

▪ Mogelijkheden voor verdere verduurzaming zijn 

gemakkelijker te implementeren. 

▪ Altijd opzoek naar verdere verduurzaming



Duurzaamheidsvisie

▪ Oprichting Commissie nieuwe energie 2009 met als 
doelstelling zoeken naar toepassingen van duurzame 
bronnen in de glastuinbouw waardoor het verbruik 
van fossiele brandstoffen moet worden gereduceerd. 

▪ Opstellen van duurzaamheidsvisie 2019-2030



Projecten
Greep uit voorgestelde projecten:

➢ Windenergie langs de rand van het 

glastuinbouwgebied

➢ Zonne-energie op de collectieve gietwaterplas in 

combinatie met Local for Local

➢ Geothermie in combinatie met warmte levering aan 

particulieren en bedrijven

➢ Gesloten kas met warmte opslag in de bodem 

(energie neutraal kweken)

➢ Hoge temperatuuropslag in de bodem waardoor EOI’s 

efficiënter kunnen worden ingezet

➢ Uitkoppelen van restwarmte stromen in het gebied 

Arnhem Nijmegen. 

➢ Energiebesparing op de individuele bedrijven. 



Uitkoppeling restwarmte 
regio Arnhem Nijmegen

▪ Doelstelling uitkoppelen op regionaal warmtenetwerk 

waarbij warmte afname en warmte levering centraal 

staat.

▪ Uitkoppeling dient financieel economisch 

verantwoord te zijn. 

▪ Kostprijsbeheersing is uitermate belangrijk om als 

ondernemer in de glastuinbouw te kunnen overleven. 

▪ Intensieve samenwerking met Liander, Nuon, ARN, 

AVR Duiven, GDF Suez

▪ Looptijd 2013 – 2018 !!





Uitkoppeling restwarmte regio 
Arnhem Nijmegen - Onderzoeken

▪ Uitkoppeling Zuid (ARN – NUON – Lingezegen)

▪ Verbinding Zuid – Noord (Nuon – Lingezegen)

▪ Uitkoppeling Zuid (GDF Suez – Lingezegen)

▪ Uitkoppeling Noord (AVR duiven – NUON – Lingezegen)



Uitkoppeling restwarmte regio 
Arnhem Nijmegen - Conclusie

▪ Uit onderzoeken is gebleken dat door de hoge 

investeringskosten tot realisering van een 

warmteleiding het niet mogelijk zal zijn om aan de 

betrokken tuinders tegen concurrerende tarieven 

warmte aan te bieden. 

▪ De belangen van Nuon in de regio zijn groot

▪ Consumenten betalen een hoge prijs met in vergelijking 

met tuinbouw een laag volume

▪ Tuinders hebben een hoog volume tegen 

concurrerende tarieven. 

▪ Afhankelijkheid van afvalverbranding in de toekomst?



Noodzaak tot maken van keuzes !

▪ Noodzaak voor vervangingsinvesteringen huidige 
energievoorziening.

▪ In 2018 geconfronteerd met afsluiting van het GOS 
station en dus ernstige bedreiging voor het cluster

▪ Steeds verder oplopende prijzen voor CO2 emissie 
rechten

Ontclustering om bovenstaande 
uitdagingen het hoofd te kunnen 
bieden???



Bio-energie Next Garden
▪ Samenwerking tussen HoSt Bio Energy en Lingezegen 

Energy
▪ Productie van duurzame warmte en elektriciteit d.m.v. 

toepassing van snoeihout. 
▪ 14 MW bio installatie kan huidige energie profiel voor 

ca 75% worden verduurzaamd!!

➢ Uitgestelde herinvesteringen 
➢ Lingezegen staat niet meer op de lijst van Wiebes als 

één van de grootste energieverbruikers van Nederland
➢ Mogelijkheden tot verdere verduurzaming mogelijk……



Verdere verduurzaming

➢ Zon PV op kasdaken. 

➢ Wind energie binnen huidige 20kV net. 

➢ Power to Heat in combinatie met zon, wind en net 

aansluiting.

➢ Hoge of Midden Temperatuur Opslag (proefboring)

➢ Zon Thermie in combinatie met HTO.

➢ Samenwerking met Gemeente Lingewaard en Firan

waarbij we zoeken naar warmtelevering in de regio.  



Toekomst

Wordt het energiecluster de spin in het 
web met betrekking tot de productie, 
opslag en levering van duurzame energie 
in de regio Arnhem – Nijmegen?



Vragen ?


