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Bergerden 

“Van visie naar realisatie"
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Bergerden 

“De START"
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Inleiding

Ambitieus plan ontwikkeld op basis van drie E’s

▪ Economisch

▪ Esthetisch 

▪ Ecologisch

……. en bovendien gedragen door ondernemers!



Bergerden: 

visie in 1998

1. optimale energievoorziening:

2. collectieve watervoorziening en 

beperking gebruik grondwater;

3. reductie CO2 en NOx-uitstoot;

4. collectief van tuinders; 

5. fraaie landschappelijke inpassing in 

combinatie met natuurontwikkeling en 

recreatieve voorzieningen;
Dia 5
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Glastuinbouwgebied Bergerden

Modern en doelmatig ingericht
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Landschappelijke inpassing
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Landschappelijke inpassing
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▪ 340 ha. groot

▪ 217 ha. uitgeefbaar

▪ 33 ha. natuurontwikkeling

▪ Ruim opgezette wegen, goede ontsluiting

▪ Grote betrokkenheid en inbreng tuinders

▪ Clusters van bedrijven 

▪ Collectieve gietwatervoorziening

▪ Collectieve energievoorziening

▪ Collectieve automatisering

Bergerden: een prachtige kans!
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Gietwatervoorziening

Het principe

k
as

regen

open sloot

infiltratiebassin

distributieleiding gietwater

k
as

dagvoorraad
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Gietwatervoorziening

De voordelen zijn:

• voldoende gietwater het gehele jaar rond

• geen aanvulling noodzakelijk, besparing gebruik 

grondwater en/of drinkwater

• lagere kosten voor tuinder 

• optimaal ruimtegebruik tuinbouwkavel mogelijk

• geen onaantrekkelijke individuele waterbassins (esthetica)

….. en geven invulling aan het begrip duurzaam
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▪ Minimaal gelijke of lagere energiekosten 

dan individuele situatie;

▪ Toepassing 4% duurzame energie vanaf 

jaar 1

▪ Lager energiegebruik

▪ Toekomstbestendige onderneming

Doelstelling energiebedrijf
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Ambitieniveau energie

functie

• handel

• distributie

• opwekking

• energie-

management
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Gekozen

Collectieve energievoorziening
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Wat is er aangelegd?

•Ketels inclusief dual fuel

•Warmtekracht installaties 

•Warmtebuffers

•Inkoop gas en in- en verkoop elektriciteit

•Infrastructuurwarmte gas, elektriciteit en CO2

•Noodstroom installaties

……. en een volledig energie-complex.
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Beoogde resultaten

• voldoet (ruim) aan de MJA duurzame 

energie

• forse besparing op gebruik fossiele

brandstoffen

• flexibele opzet: gebruik nieuwe en 

toekomstige technieken mogelijk

•……..
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Dank voor uw aandacht


