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D U U R Z A A M  E N  M A AT S C H A P P E L I J K  V E R A N T W O O R D

Hoe duurzaam 
ondernemen in  

de land- en 
tuinbouwsector?
“Het is belangrijk om te weten tot welke prijs het 
verantwoord is om te blijven aankopen en inves-
teren”

Duurzaam ondernemen is al lang niet meer zo’n 
rariteit als enkele jaren geleden. Maar hoe moeilijk 
of gemakkelijk is dit nu in de land- en tuinbouw-
sector? Waarmee moet je als bedrijf rekening hou-
den? We vroegen het aan Bart Baets, senior agro 
bedrijfsadviseur en kantoordirecteur van SBB 
Hoogstraten.

“Je kan alleen maar op een duurzame manier ren-
dabel zijn als je je specialiseert in één product en 
daarin ook de beste wil zijn.”

U bent senior agro bedrijfsadviseur en kantoordirecteur bij 
SBB Accountants & Adviseurs. Waarvoor kunnen we bij u te-
recht?

“Als accountancykantoor ontfermen we ons over de klassieke 
boekhoudingen voor land- en tuinbouw, ondernemingen en or-
ganisaties in social profit, maar we geven ook advies in verschil-
lende domeinen zoals omgevingsvergunningen, bedrijfsover-
names, fiscaliteit en vermogensplanningen.”

“Bedrijven moeten zich er heel bewust van 
zijn dat het belangrijk is dat ze hun kostprijs 
kennen en dat ze hun investeringskosten 
hiertegenover zetten.”

“De land- en tuinbouwsector heeft meer en meer nood aan be-
drijfseconomisch advies op maat van het bedrijf. Daar zit spe-
cialisatie voor iets tussen. Vijf tot tien jaar geleden teelde een 
melkveehouder ook aardbeien, of had een varkenshouder ook 
melkkoeien. Nu kiezen ze voor één product en gaan ze in de 
diepte. Sommige tomatentelers zijn gespecialiseerd in grote, 

losse tomaten, andere in veelkleurige kerstomaten. Sommige 
gebruiken belichting, andere niet.”

“Actuele en specifieke cijfers zijn cruciaal. Wat is de kostprijs 
van hun product? Wat zijn hun kritische grenzen? Welk bedrag 
moeten ze minstens krijgen op de markt? Vanuit een boek-
houdkundig perspectief kunnen wij hen hierin ondersteunen.”

“Bedrijven worden groot, heel groot zelfs, dus de kapitalen wor-
den ook enorm groot. We spreken niet meer over honderddui-
zenden euro’s maar over miljoenen euro’s aan investeringen. 
Het is belangrijk om te weten tot welke prijs het verantwoord 
is om te blijven aankopen en investeren. We mogen niet ver-
wachten dat een consument vier keer meer betaalt voor zijn 
aardbeien of tomaten omdat energie duurder wordt. Bedrijven 
moeten zich er heel bewust van zijn dat het belangrijk is dat ze 
hun kostprijs kennen en dat ze hun investeringskosten hierte-
genover zetten.”

“Blijven innoveren is belangrijk, maar ook 
schaalgrootte zodat je in grote aantallen kan 
aankopen en je energie- en arbeidskosten 
optimaal kan benutten.”

‘Je kan alleen maar op een 
duurzame manier rendabel 
zijn als je je specialiseert in 
één product en daarin ook de 
beste wil zijn.’
Bart Baets, senior agro bedrijfsadviseur 
en kantoordirecteur bij SBB 
Accountants & Adviseurs
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Waarom specialiseren bedrijven zich hoe langer hoe meer? 

“De land- en tuinbouwsector wordt wel eens vergeleken met 
topsport, en daar ben ik het mee eens. Je kan alleen maar op 
een duurzame manier rendabel zijn als je je specialiseert in één 
product en daarin ook de beste wil zijn.”

“Als je kiest voor trostomaten en losse tomaten, met belichting 
en zonder belichting, dan krijg je al die technieken niet goed 
onder de knie. De prijs van aardbeien bijvoorbeeld is over de 
jaren heen niet veel veranderd en volgt de indexatie niet. Be-
drijven moeten dus vooral werken aan hun kostprijs door meer 
te produceren per vierkante meter, hun personeel efficiënter in 
te zetten en met minder grondstoffen gelijkaardige volumes te 
creëren. Dat maakt dat je bij de top in een nichemarkt moet 
zitten om te kunnen blijven meespelen.”

“Blijven innoveren is belangrijk, maar ook schaalgrootte zodat 
je in grote aantallen kan aankopen en je energie- en arbeids-
kosten optimaal kan benutten. Als adviseur moet je het verschil 
kunnen maken voor een ondernemer en zaken signaleren die 
hij zelf niet weet. Dat betekent dat je kritisch moet blijven, vra-
gen moet blijven stellen en zelf op de hoogte moet blijven.”

“Als een overheid wil dat een Europese Green 
Deal slaagt, dan zullen ze bedrijven inderdaad 
moeten stimuleren en ook niet halverwege de 
stekker uit steunmaatregelen trekken.”

De waarde van energie wordt door iedereen erkend. Water 
krijgt een stiefmoederlijke behandeling. Waarom?

“Investeringen moeten economisch interessant zijn, anders 
worden ze niet gedaan. De kost van energie bepaalt het rende-
ment, die van water niet omdat het zo goedkoop is.”

“Maar het bewustzijn is er zeker en glastuinders organiseren 
zich er ook op. Ze proberen om hun beschikbare ruimte zo ef-
ficiënt mogelijk te gebruiken. Door hemelwater op te vangen 
in grote waterbassins, kunnen ze voor 60% tot 70% voorzien in 
hun waterbehoefte. Dat zie je in de landbouw nog niet.”

“Vanuit de overheden is er bovendien een beperking in het 
gebruik van grondwater. Nog meer inzetten op hergebruik van 
water is dus wel hoe langer hoe meer aan de orde. De aardbei-
ensector is zo aan een inhaalbeweging bezig.”

“De motieven voor een bedrijf zijn altijd van economische en 
wetgevende aard. Duurzaamheid staat op hun agenda, maar hun 
zaak moet ook rendabel zijn. Jammer genoeg vertaalt duurzaam-
heid zich vandaag niet in een meerwaarde van het eindproduct.”

“Als een overheid wil dat een Europese Green Deal slaagt, dan 
zullen ze bedrijven inderdaad moeten stimuleren en ook niet hal-
verwege de stekker uit steunmaatregelen trekken zoals bij de 
zonnepanelen. Bedrijven die pionieren, worden zo afgestraft.”

“Er komt veel minder daglicht in het water wat 
de algengroei beperkt, het water blijft koeler 
en verdampt tot vijftig procent minder. Een 
bijkomend voordeel van de ICOS is dat vogels 
niet kunnen landen en het water niet vervuilen.”
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Zoet water is hoe langer hoe meer een schaars en duur goed. 
Wat kunnen we doen?

“Je kan hemelwater opvangen in bassins. Verder moeten we 
natuurlijk kijken naar het grondwaterniveau. We zien dat bedrij-
ven, opgelegd vanuit de wetgever, op hun terrein het overtol-
lige water opvangen in een infiltratiezone. In droge periodes 
infiltreert het water in de grond. Zo krijg je een aanvulling van 
het grondwaterniveau.”

“Meer en meer bedrijven zetten ook in op het hergebruik van water. 
Ze hebben dan een specifieke installatie voor de zuivering ervan.”

“Dat laatste is een uitdaging bij waterbassins, want in stilstaand 
water groeien er meer algen. Door het wateroppervlak af te dek-
ken kan je dit voorkomen. Een zeil is een optie, maar de ICOS 
of kubussen van Connectum natuurlijk ook. Er komt veel minder 
daglicht in het water wat de algengroei beperkt, het water blijft 
koeler en verdampt tot vijftig procent minder. Een bijkomend 
voordeel van de ICOS is dat vogels niet kunnen landen en het 
water niet vervuilen, wat je bij een zeil wel hebt. Een creatieve 
oplossing die we ook zien bij hun draagbare zonnepanelen.”

“In de zomerperiode is er meer energie nodig, onder andere 
voor de waterpompen. Als je je terrein optimaal kan gebruiken 
door op je waterbassin zonnepanelen te leggen en groene 
energie te produceren, is dat ideaal.”

Innovatieve oplossingen die meer dan één probleem aanpak-
ken zijn dus een goed idee?

“Absoluut! Op het vlak van water en energie gebeuren er mooie 
dingen die we tot een paar jaar geleden niet zagen. Uit nood-
zaak natuurlijk, maar er zijn ook andere insteken. In de toma-
tensector circuleert er al jaren het tomato brown virus. Onge-
vaarlijk voor mensen, maar de tomaten krijgen bruine vlekken 
en kunnen niet meer geveild worden. Proper water en goed 
basismateriaal is voor tuinders cruciaal. Ontwikkelingen zoals 
die van Connectum kunnen hieraan bijdragen.”

We moeten minder CO₂ uitstoten, maar planten hebben CO₂ 
nodig om te groeien. Een patstelling?

“Een plant groeit inderdaad met licht, water en CO₂. Hoe meer 
CO₂ er in de serres binnenkomt, hoe beter voor de plant. De 
glastuinbouw schakelde over van kolen en hout op aardgas om-

dat die brandstof properder is en om de CO₂ te hergebruiken 
in hun serres. Zij kopen bijvoorbeeld ook zuivere CO₂ aan om 
deze in de serre te gebruiken als meststof voor de planten.” 

“CO₂ wordt zo nuttig mogelijk ingezet, maar de sector is natuurlijk 
te klein om de mondiale doelstellingen te bereiken. Wellicht zijn 
er hier wel technologische opportuniteiten. Hoe kunnen we de 
CO₂ in de lucht binden aan iets en het zo aan de planten geven?”

Kan de glastuinbouw zelfvoorzienend worden met groene 
energie?

“Op korte termijn niet denk ik. Het hangt ook samen met de 
vraag wat groene energie juist is. Is waterstof groen?”

“In Nederland zijn er projecten rond aardwarmte. De glastuin-
bouw komt hier wellicht wel voor in aanmerking want zij heb-
ben warmte nodig. Maar vandaag zie ik het niet meteen als een 
haalbaar alternatief voor aardgas.”

“We moeten enorme volumes warm water kunnen produceren 
om de serres in de winter op temperatuur te houden. De vraag 
is hoe we dit kunnen doen. Er is dan geen zon, windmolens kan 
je niet zomaar overal zetten, … “

“Maar er lopen wel studies om te bekijken welk potentieel we 
hebben aan aardwarmte, dus vroeg of laat komt er wel iets uit 
de bus lijkt mij.”

Is energie delen een goede piste om te volgen?

“Zeker. Glastuinders die energie over hebben, kunnen die de-
len met andere sectoren maar er zijn nog andere mogelijkhe-
den volgens mij. Zo heeft de haven van Antwerpen veel rest-
warmte die getransporteerd kan worden. Het probleem is dat 
glastuinbouw zich niet kan vestigen in industriegebied. Maar 
misschien is het wel nodig om eens na te denken of er oplossin-
gen mogelijk zijn. Een mooi voorbeeld vind ik Terneuzen, waar 
er een combinatie is van industrie en glastuinbouw.”

“Mocht er een kader zijn qua vergunningen, dan denk ik dat er 
zeker interesse zou zijn vanuit de bedrijven.” ♦
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‘Connectum is 
er klaar voor’
Hedwig Van Roy, CEO Connectum

Stap voor stap…  
maar wel meteen en samen!

Waren de Europeanen nog niet echt doordrongen van de sense 
of urgency “jaar 2050 = maximum 1,5°C opwarming”, dan zijn 
ze intussen wel wakker geschud door de duurder geworden 
fossiele brandstoffen.  Dat die hogere prijzen het gevolg zijn 
van de heropleving na de pandemie of van een onbetrouwbare 
gasleverancier, maakt op zich weinig uit. Het stond in de sterren 
geschreven dat Europa - om de klimaatdoelstellingen te halen 
- de fossiele brandstoffen op relatief korte termijn zwaarder zou 
belasten en dus duurder worden.  Willen we in onze contreien 
nog industrie en landbouw, dan zit er niets anders op dan zui-
niger om te springen met energie en water, duurzame bronnen 
aan te spreken voor energieproductie en efficiënter om te gaan 
met fossiele energiebronnen en water. Samenwerking tussen 
industrie, landbouw, overheden en burgers is het sleutelwoord. 
Niemand kan het alleen.

Connectum reikt zijn deel van de oplossing aan met de ClicF-
loats drijvende zonnepanelen en de ICOS afdekkegels. Be-
schikbaar en betaalbaar. De terugverdientijd van groene en 
blauwe investeringen was nog nooit zo gunstig. Een volledige 
terugkeer naar de prijzen voor fossiele energie van vroeger (en 
straks voor water!) verwachten we niet.
Connectum is nu een eerste jaar operationeel met drijvende 
zonnepanelen en afdeksystemen voor water. We realiseerden 
de eerste projecten op waterbassins in de glastuinbouw. In een 
proeftuinproject worden water en energie gedeeld tussen de 
glastuinder en het naburige bedrijf. Pionierswerk, ondernemers 
die niet bij de pakken blijven zitten! Voor het eerst rollen we een 
project uit op een industrieterrein in Zundert. Ook hier alweer 

een groep ondernemende boomkwekers die de juiste volgorde 
respecteren: vanaf de eerste dag inzetten op waterbuffering én 
de productie van groene energie. Ze verzekeren zich van beide 
om duurzamer en zelfstandiger te bouwen aan de toekomst.

We verheugen ons op de contacten met de aardbeientelers in 
september, voor wie het bewaren en beschermen van hemel-
water cruciaal is. We willen hen de komende tijd goed infor-
meren over de voordelen van de geïntegreerde aanpak van 
Connectum. We kunnen hen desgewenst hefbomen aanreiken 
door bijvoorbeeld lokale energiegemeenschappen te laten 
participeren in de investeringen voor waterafdekking en groe-
ne energie. Zo kunnen ze zich verzekeren van klanten die de 
opgewekte groene energie zullen afnemen, voor het geval de 
teler die energie zelf niet nodig zou hebben. Voor Vlaanderen 
kijken we in dat verband in het bijzonder uit naar de implemen-
tatie van het energie delen vanaf 1 januari 2023. We verwachten 
trouwens nog meer ondersteunende instrumenten van Europa 
en de nationale en gewestelijke overheden op korte termijn, 
want de omslag moet gerealiseerd worden in een super korte 
tijd. ♦
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“Alle studies 
wijzen erop 
dat groene 
energie het 
goedkoopst is”
Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn, met een nuluitstoot van CO₂. Dit betekent een transitie van 
fossiele brandstoffen naar groene energie. Hoe staan we ervoor? Waar botsen we tegenaan? Wat doen 
we idealiter om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen?

Guy Vandendungen is voorzitter van de werkgroepen Technisch en Verzekeringen bij PV-Vlaanderen 
(de sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie in Vlaanderen), lid van de Raad van Advies van 
Connectum en CEO en mede-oprichter van Pulsar Power. Zijn boodschap is duidelijk: “De overheid moet 
een helder beleidskader uitwerken en investeringen faciliteren via een correct wetgevend kader. Doen 
ze dit niet, dan vrees ik voor onze concurrentiepositie tegenover andere landen binnen enkele jaren.”

Kiezen voor schone energie is vanzelfsprekend, maar is onze 
infrastructuur er klaar voor? 

“We zijn er meer klaar voor dan in het algemeen wordt aange-
nomen, maar er is een omdenken nodig. Het is een kwestie van 
afstappen van het klassieke verhaal ‘producent en consument’ 
en er rekening mee houden dat elke consument ook een pro-
ducent is, een zogenaamde prosument.”

“Vandaag zien we gezinnen wel als prosument, maar het geldt 
in nog veel grotere mate voor bedrijven. Het basisprincipe moet 
zijn dat we zoveel mogelijk lokaal produceren, en het distribu-
tienet speelt een rol in de balans tussen de lokale productie en 
de afname. De energiebalans wordt over het net verhandeld, 
niet zozeer de volledige hoeveelheid. Dat is het grote omden-
ken.”

“Als we dit op een intelligente manier doen en vraag en aan-
bod lokaal op elkaar afstemmen, dan gaan we met de huidige 
netten al een grote stap kunnen zetten. Netverzwaringen zijn 
zeker nodig, maar ik ben ervan overtuigd dat het efficiënter kan 
gebruikt worden dan nu het geval is. Niet alles kan of moet via 
het net opgelost worden. Als we het op een meer doeltreffende 
manier kunnen gebruiken, dan winnen we aan capaciteit.”

Kan u dit illustreren met een voorbeeld?

“Stel dat je thuis een normale, driefasen aansluiting hebt van 
drie keer twintig ampère. Die aansluiting kan zo’n 105.000 kilo-
wattuur per jaar transporteren. Als je weet dat het gemiddelde 
gebruik 3500 tot 4000 kilowattuur is, dan kom je uit op een 
capaciteitsfactor van minder dan vier procent. De kabel naar je 

huisaansluiting wordt dus voor minder dan vier procent van zijn 
capaciteit benut. Dat is in veel gevallen ook zo bij bedrijven.”

“De aanwezige reservecapaciteit kan naar zestig of zeventig 
procent opgetrokken worden. Er is dus in essentie geen capa-
citeitsprobleem maar er zijn wel pieken in het gebruik. Net het 
managen van die pieken moet op een intelligentere manier ge-
beuren, anders is er inderdaad een overbelasting en hebben 
we congestie.”

“Warmte kan je bijvoorbeeld relatief gemakkelijk verschuiven 
en opslaan, het opladen van elektrische wagens kan ook zeer 
flexibel gebeuren, en zo zijn er nog voorbeelden. Een zeer 
doorgedreven elektrificatie is mogelijk zonder dat we alle stra-
ten in het land moeten opbreken.”

“Het beleid moet zorgen voor een betrouwbaar investerings-
klimaat en de lange termijn doelstellingen in de gaten houden. 
Dat laatste gebeurt onvoldoende.” 

U spreekt over de noodzaak van omdenken. Zijn we al zover?

“Voor de netbeheerders is zo’n manier van denken oncomfor-
tabel. Het vraagt om een grote cultuurverandering en het is in 
strijd met hun business model. Ook politiek ligt het gevoelig.”

Guy Vandungen

Ò
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“De rol van de netbeheerders zal de komende jaren drastisch 
veranderen en dat is natuurlijk niet evident. Maar ze zijn een 
deel van de oplossing, niet van het probleem. Een publiek-pri-
vate samenwerking is naar mijn mening echter essentieel voor 
het succes van de energietransitie.”

“Sowieso is het een grote uitdaging. Netbeheerders moeten 
ervoor zorgen dat iedereen kan aansluiten en dat de energie 
altijd beschikbaar is. De nieuwe modellen raken aan deze kern. 
Een politieke oplossing is nodig, maar dit staat los van het tech-
nische aspect.”

“Ondertussen zien we dat burgers en bedrijven, zeker in Ne-
derland, zelf gesloten distributienetwerken opzetten. Dat lijkt 
misschien een goede oplossing maar op lange termijn zijn er ri-
sico’s aan verbonden. Eentje ervan is bijvoorbeeld het Mattheu-
seffect, waarbij de rijken rijker worden en de armen armer. Om 
de energietransitie te laten slagen, is er een oplossing nodig 
die iedereen meeneemt. Op zich ben ik een voorstander van 
gesloten distributienetwerken zolang ze aan de spelregels van 
de publieke netten voldoen. Zo versnellen ze onze energieon-
afhankelijkheid en bouwen we een toekomstgerichte energie-
voorziening uit.”

‘Het beleid moet zorgen voor een betrouwbaar 
investeringsklimaat en de lange termijn 
doelstellingen in de gaten houden. Dat laatste 
gebeurt onvoldoende. Onder andere de 
verdeeldheid van onze bevoegdheden speelt 
ons parten. Vroeg of laat creëren we zo in 
België een competitief nadeel tegenover onze 
buurlanden.’

We willen overstappen van fossiele brandstoffen naar elek-
triciteit, maar glastuinders gebruiken CO₂ voor de groei van 
hun planten. Hoe gaan we hiermee om?

“Ik denk dat daar een opportuniteit ligt. In Nederland is Carbon 
Capture Storage of CCS een subsidieerbare technologie, maar 
de technologie voor grootschalige opslag staat nog in de kin-
derschoenen.”

“Wat is de denkpiste van CCS? We blijven fossiele brandstoffen 
gebruiken, maar we halen de CO₂ uit de afvalstromen en stoc-
keren het ondergronds.  Persoonlijk ben ik geen voorstander 
van zo’n ‘uit het oog uit het hart’ aanpak, maar planten hebben 
natuurlijk CO₂ nodig om te groeien en slaan het zo ook op. Dus 
als een tuinder via een warmtekrachtkoppeling warmte produ-
ceert en de CO₂ gecontroleerd gebruikt in zijn serres, dan is hij 
in feite CO₂-neutraal. Je zou kunnen stellen dat de planten voor 
de opslag zorgen.”

“We gaan gas blijven gebruiken, ook in 2040 en in 2050. Alleen 
moeten we er verstandig mee omgaan. CO₂ gebruiken voor de 
groei van planten is een zeer nuttige toepassing, veel nuttiger 
dan het onder de grond op te slaan.”

“Het is zaak om meer holistisch na te denken, 
ook op politiek vlak. De technologieën 
versterken elkaar!”

We zouden de CO₂ van de industrie kunnen gebruiken voor 
de glastuinbouw?

“Met de CO₂ die de petrochemie en de raffinaderijen uitstoten, 
kunnen we alle serres in België en Nederland bevoorraden. Het 
zal gaan om vraag en aanbod. Wat is de waarde van CO₂? Hoe-
veel ton kunnen we ondergronds opslaan? Voor een glastuinder 
is het rendabel om een warmtekrachtkoppeling te laten draai-
en als hij de elektriciteit, de warmte én de CO₂ kan gebruiken. 
Maar als er in één van die drie stromen een overschot is - en 
dat is quasi altijd - dan kan het wel in vraag worden gesteld. Het 
gebruik van fossiele brandstoffen moet nu eenmaal aan banden 
gelegd worden, vanuit klimaatperspectief maar ook vanuit een 
economisch en geopolitiek standpunt. Hoe het precies zal evo-
lueren, is moeilijk te voorspellen want er spelen veel factoren 
mee. Maar alleszins is het duidelijk dat er voor glastuinders veel 
zal veranderen.”

“In Nederland zien we landbouwers overstappen op wijnbouw. 
Ondenkbaar in de jaren negentig, maar nu realiteit. Ik vraag me 
af in hoeverre het rendement van een glastuinder wordt aan-
getast door de hogere temperaturen. Het kan best zijn dat de 
glastuinbouw een ander leven beschoren is in de toekomst.”

“De grote uitdaging, zeker in Vlaanderen, is de optimalisatie 
van het waterverbruik en het capteren van hemelwater. Daar 
zie ik een mooie uitdaging en synergie in combinatie met ener-
gie, en zeker zonne-energie. Landbouwgrond kan beschermd 
worden tegen uitdroging en de waterbassins kunnen we afdek-
ken met zonnepanelen om de verdamping tegen te gaan. Het is 
zaak om meer holistisch na te denken, ook op politiek vlak. De 
technologieën versterken elkaar!”

“De ICOS en ClicFloats van Connectum passen zeer mooi in dit 
gedachtegoed.”

“Hoe langer we wachten, hoe pijnlijker het zal worden voor alle 
betrokken partijen. We worden met onze neus op de feiten ge-
drukt.”

Wat met het delen van energie? Kunnen we dit faciliteren?

“Ook dat past in het omdenken. Wat is het potentieel van een 
site en wat is er nodig? Een discrepantie kan je in balans bren-
gen door samen te werken met andere afnemers zoals bedrij-
ven of woonwijken in je buurt.”

“Het delen van energie zullen we meer en meer zien opkomen, 
maar we merken wel dat de onzekerheid en de terughoudend-
heid bij de netbeheerders groot is omdat het, zoals eerder 
gezegd, indruist tegen hun business model en huidige denk-
patroon. Bovendien vereist dit ook investeringen in de infra-
structuur in de vorm van digitalisatie.”

“Hoe langer we wachten, hoe pijnlijker het zal worden voor alle 
betrokken partijen. We worden met onze neus op de feiten ge-
drukt. Kijk naar de overstromingen in Wallonië vorig jaar. Zoiets 
is ongezien, maar een gevolg van de keuzes die we vroeger 
maakten.”

“De keuzes van de buurlanden zullen bepalen hoeveel energie 
we kunnen importeren, exporteren en hoeveel we zelf moeten 
voorzien. De duidelijke strategie van Duitsland om tegen 2035 
een CO₂-neutrale elektriciteitsvoorziening te hebben, zal het 
energievraagstuk in België en Nederland rechtstreeks beïn-
vloeden. Hoe je het ook draait of keert, alle studies wijzen erop 

Ò
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dat groene energie goedkoper is dan eender andere vorm van 
opwekking. En het maakt ons ook nog eens onafhankelijk.”

“Als we spreken over energieopslag, moeten 
we veel meer denken in functie van het 
opslaan van warmte.” 

We zouden overtollige energie kunnen en moeten opslaan. Is dit 
vandaag aan de orde en hoe kunnen we dit optimaal organiseren?

“We zien nu veel projecten rond grootschalige batterijopslag, 
al loopt Europa achter tegenover bijvoorbeeld Amerika en Aus-
tralië. Maar het komt eraan, en het is veel milieuvriendelijker.”

“We mogen niet vergeten dat maar een derde van onze energie-
behoefte elektrisch is, en twee derde warmte. Als we spreken 
over energieopslag, moeten we veel meer denken in functie 
van het opslaan van warmte. Elektriciteit opslaan in batterijen is 
geschikt voor 24 tot 48 uur. Warmte kan je in de zomer opslaan 
en in de winter gebruiken.”

“De lange termijn strategie moet zijn om zoveel mogelijk her-
nieuwbare energie te produceren, om dan elektriciteit om te 
zetten in warmte. De lage temperaturen bijvoorbeeld zijn ideaal 
om gebouwen, die nu veel CO₂ uitstoten, te verwarmen. Daar 
zie ik een rol weggelegd voor ondergrondse warmtenetwer-
ken. Bij een nieuwe woonwijk zou je vandaag de facto met een 
warmtenetwerk moeten werken. Zo krijg je de woningen duur-
zaam van het gas af.” ♦

Energiemix (elektriciteitsproductie) 
in België en Nederland in 2021 en prognose 2030

Energieproductie België 2021 in TWh

Nucleair 48,10

Wind 10,70

● Solar 4,70
● Biogas 2,10

● Andere + fossiel 3,50

Gas 22,80

Energieproductie Nederland 2021 in TWh

● Nucleair 3,80

Wind 18,00

Solar 11,30

Biogas 10,70

Andere + fossiel
21,30

Gas 56,40

Energieproductie Nederland 2030 in TWh

● Nucleair 3,5

Wind 64,00

Solar 22,00

● Biogas 5,00
● Andere + fossiel 2,00

Gas 40,00

Energieproductie België 2030 in TWh

Nucleair 14,00

Wind 21,00

● Solar 11,30

● Biogas 4,00
● Andere + fossiel 2,00

Gas 37,00

De Belgische prognoses i.v.m. de elektriciteitsproductiemix voor 
2030 zagen er tot voor kort anders uit. De idee was weg van het 
nucleaire, tijdelijk extra gascentrales en blijven inzetten op her-
nieuwbaar. Zowel in Nederland als in België kan als gevolg van 
problemen rond gastoeleveringen, de hoge gasprijzen en de ambi-
tieuze klimaatdoelstellingen van Europa de hernieuwbare energie 
nog sneller een nog grotere rol toebedeeld krijgen.
Heel concreet: er liggen nu al kant & klare waterbassins en -bekkens 
in Nederland en België om met de Connectum’s drijvende ClicFloats 
PV 2,2 TWh aan energie op te wekken. Dat daarmee ook de verdam-

ping van meer dan 2,5 miljoen m³ water wordt tegengegaan is een 
mooie bonus in de strijd tegen de droogte in de Lage Landen. 

Bronnen:
Elia - Elektriciteitsmix 2021 voor België
ENERGYVILLE sept 2020):”aanvullende systeemscenario’s voor  
elektriciteitsvoorziening in België in 2030” 
Connectum berekeningen na Belgische regeringsbeslissingen maart 2022
Centraal Bureau Statistiek Nederland
Bron: Klimaat en Energieverkenning 2021 (p105-106)
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Wat zijn ICOS en wat 
zijn de voordelen?
Wat zijn ICOS?
⊲ zijn kegels met twintig vlakken waardoor ze goed op elkaar aansluiten
⊲ hebben afgeronde hoeken en beschadigen de bassinfolie niet
⊲ zijn zwart om het UV-licht beter te weerstaan
⊲ zijn gemaakt uit gerecycleerde kunststof en zijn volledig recycleerbaar
⊲ zijn gevuld met ca. 40 cl water, waardoor ze niet gaan vliegen
⊲ passen zich aan elk waterniveau aan
⊲ verdelen zich gelijkmatig over het water
⊲ vragen geen onderhoud
⊲ zijn vlot per Big Bag met 300 ICOS te installeren

Wat zijn de voordelen?
⊲ lagere waterfactuur
⊲ minder water uit de grond pompen
⊲ permanent toegang tot het water
⊲ minder waterverdamping
⊲ bescherming van de waterkwaliteit
⊲ minder ongewenst vogelbezoek
⊲ lokaal product gemaakt met gerecycleerde 

kunststof (PP)

Made in Belgium
Ontwikkeld met 

de steun van

Meetresultaten mei en juli 2022 op 3 waterbassins op locatie

Meting/bassin

Kettingdreef
2321 Meer, België

Zonder afdekking
25/05/2022

Zonder afdekking
26/07/2022

50% afdekking 
met zeil

25/05/2022

50% afdekking 
met zeil

26/07/2022

Afdekking met 
ICOS en ClicFloats

25/05/2022

Afdekking met 
ICOS en ClicFloats

26/07/2022

Totaal aëroob kiem-
getal bij 22°C kve/ml
Methode: kolonietelling

200 1700 6600 1100 3500 4100

Totaal aëroob kiem-
getal bij 36°C kve/ml
Methode: kolonietelling

200 340 4300 100 1.4e+004 2600

Temperatuur °C 18,1 21,6 17,6 21,6 16 18,4

Zuurstof mg/l 
Methode: LDO-electrode 10,26 9,28 9,83 12,14 3,06 4,71

pH 
Sörensen (in situ)
Methode: pH electrode - 
methode toepasbaar indien 
geleidbaarheid > 50μS/cm

8,40 6,76 7,76 8,61 7,56 6,10

waterverdamping op bassin van 3.000 m² 
met watertemperatuur van 

datum meting 
om ...uur

omgevings 
temperatuur 

in °C

Relatieve 
vochtigheid 

in %
22°C 20°C 18°C 16°C

6/08/2022 16 21,5 37 288 l 66 l 191 l 187 l
6/08/2022 17 21,7 38 271 l 114 l 191 l 182 l
6/08/2022 18 22,1 37 253 l 152 l 201 l 187 l
6/08/2022 19 21,5 36 293 l 48 l 195 l 192 l
6/08/2022 20 20 41 340 l 199 l 135 l 164 l
6/08/2022 21 19,5 42 355 l 221 l 96 l 154 l
6/08/2022 22 18,8 47 356 l 230 l 95 l 129 l
6/08/2022 23 17,8 48 389 l 265 l 157 l 104 l
7/08/2022 0 16,8 54 395 l 274 l 177 l 42 l
7/08/2022 1 16,1 58 400 l 281 l 188 l 88 l
7/08/2022 2 15,4 63 403 l 285 l 194 l 106 l
7/08/2022 3 14,9 68 400 l 283 l 194 l 110 l
7/08/2022 4 14,5 73 390 l 274 l 187 l 107 l
7/08/2022 5 13,9 77 392 l 276 l 190 l 111 l
7/08/2022 6 13,3 80 400 l 283 l 197 l 118 l
7/08/2022 7 13,3 80 400 l 283 l 197 l 118 l
7/08/2022 8 14 79 380 l 265 l 179 l 102 l
7/08/2022 9 15,6 71 359 l 245 l 159 l 77 l
7/08/2022 10 17,3 63 331 l 217 l 125 l 64 l
7/08/2022 11 19,1 56 298 l 178 l 64 l 102 l
7/08/2022 12 20,5 49 275 l 131 l 134 l 130 l
7/08/2022 13 21,5 43 255 l 95 l 169 l 156 l
7/08/2022 14 22,4 40 215 l 165 l 191 l 169 l
7/08/2022 15 23,3 37 149 l 203 l 211 l 184 l

water verdampt op 24 uur tijd (bij windstilte) 7985 l 5034 l 4017 l 3083 l

Invloed van watertemperatuur 
op waterverdamping

Meten = weten

De tabel hieronder geeft de water-
verdamping weer binnen een tijdspanne van 
24 uren tijd vertrekkend van verschillende 
watertemperaturen gemeten bij windstilte. Dit 
model werd toegepast op een waterbassin 
van 3.000 m² met een waterinhoud van 
10.000 m³.

ʻWaterafdekking met 
ClicFloats en ICOS helpt het 
water koeler te houden en 
vermindert verdampingʼ 

Bron: metingen omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid KMI periode 
zaterdag 6 augustus 16 u – zondag 7 augustus 16 u
Bron: rekenmethode:  Evaluatie van beschikbare correlaties voor 
verdampingssnelheid van waterbassins bij windstilte, M. Mohammed Shah - 
maart 2011
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Groene energie met 
drijvende zonnepanelen

Montagecomfort en -snelheid
In enkele stappen; makkelijk en foutloos

CLIC
FLOATS

Hoe werkt het? 
ClicFloats 
⊲ is een gepatenteerd, stabiel, stevig en modulair 

montageplatform voor zonnepanelen op water 
⊲ snel en eenvoudig in elkaar geklikt
⊲ zonder scherpe randen
⊲ met permanente toegang tot elk paneel 
⊲ praktisch in onderhoud
⊲ circulair ontwikkeld (30% gerecycleerde kunststof) 
⊲ geschikt voor meren en bassins met golfslag 

tot 0,6 m, wind 30 m/s en sneeuwbelasting van 
100 kg/m²

Wat zijn de voordelen? 
Met ClicFloats 
⊲ zet u in op groene energie 
⊲ renderen zonnepanelen ca. 10% meer dan op 

een dak of op de grond 
⊲ gebruikt u meervoudig het landoppervlak
⊲ gaat u waterverdamping tegen 
⊲ groeien minder algen 
⊲ kiest u voor duurzame materialen en een lagere 

CO₂-uitstoot 
⊲ koopt u een lokaal product 
⊲ heeft u een betaalbare en innovatieve oplossing

Verankering
⊲ De dimensionering van de verankering is 

afh ankelijk van de grondsoort, de diepte van het 
water, de grootte van de ClicFloats drijvende 
PV-installatie en de lokaal te verwachten 
windkrachten

⊲ In foliebassins worden ankervoeten en 
kunststoff en palen in het foliebassin geplaatst, 
zonder de folie te beschadigen

⊲ In plassen, meren, zandwinningsputten en 
bassins zonder folie worden palen geheid of in 
de grond geschroefd 

⊲ In plassen van bv. steengroeves wordt verankering in 
de steenwanden voorzien

Met het modulaire draagsysteem ClicFloats klikken we uw zonnepanelen eenvoudigweg in elkaar en vangt u vier 
vliegen in één klap: groene energie, een hoger rendement, minder waterverdamping en een betere waterkwaliteit.

Ontwikkeld met de steun van

Made in Belgium

Berekening van de kantelmoment 
ankerpalen uitgaande van een vierkant eiland 
met 50 ClicFloats en bij 30m/s windkracht

⊲ Dichtheid van beton (kg/m3) > 2400

⊲ Variabelen Lengte paal h 2,5 m
  Hoogte voet d 0,4 m
  Breedte w 1,5 m
  Lengte l 1,1 m

⊲ Resultaten  Aantal ankerpalen nodig voor 
  project met 480 ClicFloats

 Max belasting Px 2947 N 6,5 ankerpalen nodig voor dit project
 Max belasting Py 4019 N 4,8 ankerpalen nodig voor dit project

⊲ Belasting W 15.539 N
 Gewicht betonblok  1584 kg
 Belasting in Px richting kantelmoment (Nm) 8546,472
 Belasting in Py richting kantelmoment (Nm) 11654,28

⊲ Door het verstandig positioneren van de ankerpalen, worden de 
uitgeoefende krachten optimaal opgevangen en kan Connectum het aantal 
te plaatsen ankerpalen beperken, zonder aan veiligheid in te boeten.
Connectum heeft voor dit project met 480 ClicFloats 8 ankerpalen rondom 
de installatie geplaatst

Verankering 
De dimensionering van de ankerpalen voor 
foliebassin wordt bepaald aan de hand van het 
door ingenieursbureau Vecatyn/UK ontwikkelde 
rekenmmodel, bevestigd door stabiliteits-
studiebureau Stabilogics uit Kampenhout/België
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Terugverdientijd < 8 jaar
Resultaat: verhoogde bedrijfszekerheid

Groene 
energieopbrengst PV
+ 8% extra groene 

opbrengst door 
koeling water en  

extra luchtcirculatie 
onder PV

Waterbesparing

minder verdamping 
en betere zekerheid 
waterbevoorrading 

(buffering)

Betere  
waterkwaliteit

lagere temperatuur,  
minder nood aan  
algenbestrijding,  

minder fecale  
vervuiling en ziekte- 

kiemontwikkeling

Meervoudig  
landgebruik

maximale oppervlakte- 
benutting, minimale 
vergunningsplicht, 

geen extra 
grondgebruik

Finance

i.s.m. partners, 
energiecoöperatieven, 

ondersteuning bij 
aanvraag subsidies
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Hernieuwbare energie is ‘hot’ 
nu de gevolgen zichtbaar zijn in 
ieders portemonnee

‘De glastuinbouwsector is 
zeer innovatief. Het is op hun 
vraag dat wij mee evolueren. 
Zo maken we de korte keten 
cirkel rond.’

De nood aan hernieuwbare energie, duurzame 
producten, en een efficiënt waterbeleid wordt al 
lang niet meer in vraag gesteld. Over de opwar-
ming van de aarde en de gevolgen ervan voor mi-
lieu en mensen staat er elke dag wel een bericht 
in de krant. 

“Tot hiertoe is het beleid vanuit de overheden 
vooral geponeerd vanuit het klimaat, maar door 
de recente maatschappelijke ontwikkelingen zal 
er een tandje worden bijgestoken. Het is een evo-
lutie waar we met Connectum graag op inspelen”, 
vertelt Dirk de Kort, senior business developer bij 
Connectum. 

De technologische evoluties op het vlak van hernieuwbare 
energie volgen elkaar in een snel tempo op. Hoe gaan over-
heden hiermee om?

“Hernieuwbare energie staat natuurlijk al een hele tijd op de 
agenda, maar vooral vanuit het aspect ‘klimaat en milieu’. Door 
de oorlog Rusland - Oekraïne is er het toenemende besef dat 
we te afhankelijk zijn van gas, en dat we sneller moeten inzetten 
op schone energie. Het heeft natuurlijk ook te maken met de 
prijs. Als consument voel je het in je portemonnee, en op bedrij-
ven en hun productie heeft het een grote impact”

“Vanuit Europa is er het plan REPowerEU om de Europese Unie 
ruim voor 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele 
brandstoffen, de groene transitie te versnellen en het EU-ener-
giesysteem veerkrachtiger te maken. Ik denk dat alle overhe-
den - Europees, federaal, Vlaams, lokaal - nu beseffen dat we 

Ò
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tot hiertoe onvoldoende hebben ingezet op de transitie naar 
hernieuwbare energie.”

Wat mogen we concreet verwachten van zo’n versnelling?

“De scherpere doelstellingen op het vlak van hernieuwba-
re energie zwengelen de discussies en gedachtewisselingen 
over de haalbaarheid ervan aan. De randvoorwaarden moeten 
vervuld zijn,  door bijvoorbeeld meer en snellere investeringen 
in het stroomnetwerk. Kijk naar Nederland waar het stroomnet 
dreigt vast te lopen omdat het vol is. Maar ook bij ons spelen 
zo’n zaken en dringt een investering in het netwerk van Fluvius 
zich op.”

“Als bedrijf merken we dat hernieuwbare energie, elektrificatie 
en zonne-energie aan belang toenemen. We zien dit in onze 
contacten met de lokale besturen. Waar het gebruik van een 
zandwinningsplas voor onze drijvende zonnepanelen vroeger 
onbespreekbaar was, ligt dit nu wel mee op tafel als een moge-
lijke piste voor de transitie.”

“De Vlaamse regering nodigt de lokale besturen ook uit om in 
te zetten op energiegemeenschappen. Je ziet dan wel dat de 
overheden snel tegen het huidige kader botsen. Je kan een 
beleidsplan hebben, maar op het terrein moet het dan natuurlijk 
ook mogelijk zijn om het uit te voeren. Een aangepaste regel-
geving is zeker nodig.”

“Maar zoals gezegd, de grotere urgentie zorgt ervoor dat er een 
tandje bijgezet wordt en dat obstakels sneller opgelost worden. 
Een mooi voorbeeld is stad Antwerpen. Zij leveren hernieuw-
bare energie aan betaalbare prijzen aan gezinnen die het fi-
nancieel moeilijk hebben. Het zijn initiatieven waar we met de 
oplossingen van Connectum aan kunnen bijdragen.”

“We willen niet enkel ons product leveren bij 
de glastuinders, maar hen ook verbinden met 
de lokale besturen zodat we samen projecten 
kunnen uitrollen.”

Slaan overheden en bedrijven de handen in elkaar, of is het 
toch nog eerder ‘ieder voor zich’?

“De Vlaamse overheid nam het initiatief om met elke gemeen-
te een klimaat- en energiepact af te sluiten. Via ondersteuning 
door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) 
kunnen de gemeenten extra inzetten op energieprojecten.”

“Zo organiseren ze bijvoorbeeld een klimaatdag over energie-
gemeenschappen. Als bedrijf kan je hierop inspelen en de rol 
van ‘connector’ opnemen. De glastuinders hebben grote water-
bassins die ze willen afdekken om verdamping tegen te gaan. 
Met ClicFloats dekken ze het water af én hebben ze groene 
energie. Als de glastuinder meer energie produceert dan hij 
nodig heeft, kan dit overgeheveld worden naar bijvoorbeeld 
burgers.”

“Zo’n nieuw bedrijfsmodel streeft Connectum na. Het is niet al-
leen van belang om ons product te leveren bij de glastuinders, 
maar ook om hen te verbinden met de lokale besturen zodat we 
samen projecten kunnen uitrollen.”

“Glastuinders zijn op zoek naar manieren 
om hun waterbassins af te dekken. Dus 
ontwikkelden we met de steun van het 
departement Landbouw en Visserij en de 
Boerenbond de kegelvormige ICOS. Het is 
altijd een win-win om zo’n dossiers samen te 
schrijven.”

Vindt u dat dit een opdracht is voor elk bedrijf?

“Ons geeft het alleszins de kans om in te spelen op innovatie. 
Idealiter slaan we ook de handen in elkaar met andere bedrij-
ven. Onze expertise zit in het draagsysteem van de zonnepa-
nelen, maar voor de zonnepanelen zelf doen we een beroep 
op een goede installateur. Het is belangrijk om zo’n samenwer-
kingsverbanden te sluiten.”

“De Vlaamse overheid stimuleert dit door met verschillende in-
novatieclusters overeenkomsten af te sluiten. Eén ervan is de 
energiecluster Flux50, een netwerk van bedrijven, kennisinstel-
lingen en overheden die op een laagdrempelige manier samen-
werken. Zij gaven ons bij de start een inzicht in de mogelijke 
subsidies.”

“Zo ontwikkelden we met de steun van het departement Land-
bouw en Visserij en de Boerenbond de kegelvormige ICOS 
waarmee we, naast onze drijvende zonnepanelen, tegemoet 
komen aan de behoefte van de glastuinbouw om het water 
maximaal af te dekken. Het is altijd een win-win om zo’n dos-
siers samen te schrijven.”

“Het zou mooi zijn mochten we in de toekomst, 
net zoals op het vlak van subsidies, beter 
begeleid worden bij vergunningen.”

Zijn vergunningen een heikel punt als het om innovatie gaat?

“Connectum deed eerst een marktonderzoek om alle waterbas-
sins in de Benelux in kaart te brengen. Parallel vroegen we ad-
vies aan het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. 
En wat bleek? Het plaatsen van zonnepanelen op kunstmatige 
wateren, zoals bassins bij glastuinders, is kansrijker dan op de 
natuurlijke plassen in vogel- en habitatgebieden.”

“Daarom zijn wij gestart in de tuinbouw, waar er een concrete 
behoefte is om het hemelwater op te vangen en zoveel moge-
lijk te behouden. Via de zonnepanelen voegen wij hieraan groe-
ne energie toe. In tweede instantie richten we onze pijlen naar 
bedrijven, en tot slot kijken we ook naar woonwijkontwikkeling. 
De gemeenten moeten een hemelwaterplan opmaken, dus ver-
wachten we dat ook zij meer waterbassins zullen aanleggen.” 

“Bij een prospectie brengen we zelf zoveel mogelijk in kaart 
welke vergunningen er nodig zijn en dat is best wel een puzzel-
werk, ook al omdat er zoveel overheidslagen zijn. In Nederland 
sloeg de overheid de handen in elkaar met een aantal bedrijven 
en is er een handreiking vergunningen. Het zou mooi zijn moch-
ten we dit in de toekomst ook hebben zodat we, net zoals op 
het vlak van subsidies, beter begeleid worden.”

Ò
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Heeft de Vlaamse overheid een overkoepelende visie en aan-
pak?

“De innovatieclusters zijn een evolutie in de goede richting, 
maar het zou nog beter kunnen. We zijn bijvoorbeeld aange-
sloten bij de energiecluster, maar voor water is er dan weer een 
apart netwerk. Daar moet je dan ook weer lid van worden.”

“We zien ook dat subsidieoproepen meestal gericht zijn op één 
domein, water of energie, terwijl Connectum met haar oplossin-
gen op beide terreinen werkt.”

“Er is nog vaak een sectoraanpak, ook al gebeurt dit natuurlijk 
met de beste bedoelingen. Wij willen graag zowel op het vlak 
van water als van energie innoveren, maar hier bestaat geen 
extra bonus voor. Integendeel, het werkt soms tegen ons.”

Zorgt innovatie voor innovatie?

“Absoluut. Kijk, de perceptie is dat de landbouw omwille van 
stikstof een probleemsector is, maar wij zien dat heel veel in-
novatie vanuit de glastuinbouw komt. Zij lopen voorop in ont-

wikkelingen die later toegepast worden in het bedrijfsleven en 
in woonwijken. We maken dit nu van heel dichtbij mee en het is 
ongelooflijk om te volgen.”

“Glastuinders doen grote inspanningen om het hemelwater te 
vrijwaren, zeker als ze aardbeien telen. Bij tomaten kan je nog  
grondwater gebruiken, maar voor een goede kwaliteit aardbei-
en is er hemelwater nodig.”

“Ze experimenteren ook met nieuwe fruit- en groentesoorten 
waardoor ze meer lokaal kunnen produceren. We zeggen dat 
mensen minder vlees moeten eten om het klimaat te helpen, 
maar het is ook belangrijk om zo’n lokale ontwikkelingen mee 
mogelijk te maken.”

“De glastuinbouwsector is zeer innovatief. Het is op hun vraag 
dat Connectum mee evolueert. We recycleren nu ook hun voed-
selbakjes en verwerken het kunststofrecyclaat in onze ClicF-
loats. Zo maken we de korte keten cirkel rond. Ik ben ervan 
overtuigd dat we door onze samenwerking met andere bedrij-
ven nog veel slimme, circulaire producten zullen ontwikkelen.” ♦

Energiedelen in Vlaanderen (bron Fluvius)

Wanneer 01/01/2022 01/07/2022 01/01/2023 01/01/2024

Waar Verschillende distributiegebieden

Wie

Energiedelen in één gebouw

⊲ Energiedelen in één gebouw
⊲ Persoon-aan-persoonverkoop:  

1 actieve afnemer
⊲ Verschillende toegangspunten 

van dezelfde titularis

⊲ Energiedelen in één gebouw
⊲ Persoon-aan-persoonverkoop: 1 actieve afnemer aan 1 actieve 

afnemer
⊲ Verschillende toegangspunten van dezelfde titularis
⊲ Energiegemeenschappen

Dezelfde leverancier Diverse leveranciers

Wat

⊲ Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop: 1 toepassing mogelijk per afnamepunt/injectiepunt

⊲ Energiedelen en persoon-aan-
persoonverkoop: meerdere 
toepassingen mogelijk per 
afnamepunt/injectiepunt

⊲ Energiedelen: nieuwe PV- 
installaties (vanaf 1/1/2021) ⊲ Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop: bestaande + nieuwe installaties

⊲ PV-installatie tot 40 kW
⊲ Geen kwartierwaarden naar de 

leverancier

⊲ PV-installaties
⊲ Kwartierwaarden naar de 

leverancier
⊲ Hernieuwbare productie-installaties elektriciteit

Energiedelen in Vlaanderen
Je hebt water, wil het afdekken, maar weet  
niet waarheen met de groene energie? 
Nieuwe mogelijkheden in Vlaanderen

Scan de code en  
neem ook een kijkje  
bij Fluvius en Vreg.
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Overzicht exploitatie- en investerings-
subsidies Nederland en Vlaanderen 
m.b.t. water en energie (juli 2022)

Instrument Beschrijving Technieken Budget Link

Stimulering Duurzame 
Energie ++ (SDE++)

Exploitatiesubsidie voor CO2-
reducerende technieken, waarbij de 
ondersteuning wordt gegeven in de 
vorm van een feed-in premium, o.b.v. 
een vooraf gestelde kostprijs (het 
subsidiebedrag) en de daadwerkelijke 
marktprijzen (achteraf vastgesteld in het 
correctiebedrag).
Jaarlijks zijn er openstellingsrondes

Allerlei vormen van hernieuwbare energie, 
waaronder PV

Budgetgrootte per project: varieert 
sterk afh ankelijk van de techniek 
alsmede van de projectgrootte per 
aanvraag

Demonstratie Energie 
en Klimaatinnovatie 
(DEI+)

Dit instrument ondersteunt pilot- en 
demonstratieproducten die bijdragen 
aan innovatie en commercialisatie van 
technieken die gerelateerd zijn aan 
duurzame energie, circulaire economie 
of andere BKG-reductie maatregelen.

Subsidies kunnen worden aangevraagd 
voor projecten binnen één van o.a. de 
volgende thema’s:
II. Circulaire economie voor projecten 

met meer dan € 3 miljoen subsidie
III. CCUS (Carbon Capture, Utilisation and 

Storage)
IV. Energie-effi  ciëntie
V. Hernieuwbare energie inclusief 

ruimtelijke inpassing
VIII. Overige CO2-reducerende 

maatregelen in de industrie of 
elektriciteitssector

Kasuitgaven (M EUR): 2018: € 28,19, 
2019: € 67,93, 2020: € 44,69
Beschikbaar budget 2021: € 67,23

Hernieuwbare 
energietransitie (HER+)

Het doel van dit innovatie-instrument 
is het stimuleren van innovaties in 
hernieuwbare energietechnieken 
en het ontwikkelen van innovatieve 
inpassingsoplossingen, met als 
uiteindelijke doel de kosten van de 
energietransitie te verlagen. Dit wordt 
gedaan door het subsidiëren van 
projecten met een technology readiness 
level van 6-8, maar ook 4 en 5 kunnen 
worden overwogen.

Om bij te dragen aan de algehele 
doelstelling van de regeling, moet het 
project bijdragen aan ten minste één van 
deze vijf subdoelstellingen:
1. Projecten die de productie van 

hernieuwbare energie voor een 
kalenderjaar goedkoper maken;

2. Projecten die de productie van 
windenergie op zee goedkoper maken.

3. Projecten die de opwekking en opslag 
van duurzame energie combineren.

4. Projecten die de opwekking en 
slimme regeling (smart grids) van 
duurzame energie op decentraal niveau 
combineren.

5. Hernieuwbare energie uit technieken 
die niet binnen de SDE++ regeling vallen 
en waarbij opschaling van productie 
mogelijk is door innovatie.

Kasuitgaven (M EUR): 2018: 
€ 30,67 mln, 2019: € 29,26 mln, 
2020: € 39,42 mln
Beschikbaar/begroot budget: 
2021: € 47,44 mln, 2022: 
€ 42,14 mln, 2023: € 45,54 mln, 
2024: € 42,00 mln, 2025: 
€ 25,54 mln

Marktintroductie 
energie-innovaties

Dit instrument is bedoeld om 
grootschalige investeringen 
in hernieuwbare energie in de 
glastuinbouw te stimuleren. De regeling 
geldt voor individuele bedrijven en 
samenwerkingsverbanden, waarbij de 
investeringssubsidie 40% bedraagt 
met een minimum van 125.000 per 
deelnemer en een maximale subsidie 
per aanvraag van 1,5 mln. De investering 
moet een CO2 besparing van ten minste 
25% opleveren en een daling van het 
primaire energieverbruik met ten minste 
15%.

Hernieuwbare energietechnieken 
waaronder:
• zonne-energie
• waterkracht;
• biogas.

Begroot budget aankomende jaren: 
2021: € 6,00 mln, 2022: € 5,89 mln, 
2023: € 5,90 mln, 2024: 
€ 5,50 mln, 2025: € 5,50 mln

Energie 
investeringsaftrek (EIA)

Investeringsaftrek voor energie-
gerelateerde technieken (generiek 
instrument voor het gehele 
bedrijfsleven) Ook voor kleine PV op 
waterbassins.

Een breed scala aan technieken, 
producten, waaronder isolatietechnieken, 
technieken voor energiebeheer- 
en besparing, Ook voor kleine PV 
projecten tot 50 kWp op waterbassins. 
Voor de volledige lijst van technieken 
die onder de regeling vallen, zie de 
Energielijst. op https://www.rvo.nl/sites/
default/fi les/2022/02/BrochureEIA-
Energielijst2022.pdf

Budgettair beslag EIA totaal (M 
EUR): 
2017: € 135 mln, 2018: € 160 mln, 
2019: € 127 mln, 2020: € 147 mln
Begroot budgettair beslag 2021: 
€ 149 mln
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Instrument Beschrijving Technieken Budget Link

Verhoogde 
investeringsaftrek 
voor investeringen in 
energiebesparing en 
hernieuwbare energie

Artikel 69 van het Wetboek 
Inkomstenbelastingen (W.I.B.) 
verhoogde aftrek voor investeringen 
in energiebesparende maatregelen 
en hernieuwbare energie. Voor grote 
ondernemingen in 2021 13,5 %; het 
netto-bedrag dat de onderneming 
terugkrijgt als "subsidie" bedraagt dan 
ongeveer 4,5 % van het in aanmerking 
komende investeringsbedrag. 
Voor eenmanszaken en ondernemingen 
die voldoen aan de fi scale defi nitie 
van kleine vennootschap geldt een 
investeringsaftrek van 25% voor 
investeringen tot eind 2022, en 
bedraagt de netto-subsidie dus ca 7,5%.

In aanmerking komende investeringen 
zijn: biomassa - isolatie – PV - 
verhogen energetisch rendement 
- verwarming, verlichting, ventilatie – 
warmtekrachtkoppeling – warmtepompen 
– warmterecuperatie – windenergie – 
zonneboilers.

VLIF-investeringssteun Het doel van de VLIF-investeringssteun 
voor land- en tuinbouwbedrijven is:
1. een effi  ciënter gebruik van energie en 

water
2. de verbetering van de luchtkwaliteit, 

onder meer via de reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen, fi jn stof 
en ammoniak

3. het verhogen van de weerbaarheid

De steunomvang hangt af van de 
mate waarin de investeringen de 
duurzaamheid van de land- en 
tuinbouwproductie verbetert. Elke 
investering krijgt hierop een score 
volgens vooraf bepaalde selectiecriteria

Waterafdekking, aansluiting op extern 
energienetwerk, koude-warmte-
opslag (KWO), pocketvergisters, 
warmtepompen, warmterecuperatie-
systemen, warmtewisselaars, 
gasverwarmingsinstallaties, 
rookgasreinigers (WKK), etc.

• 40% op subsidiabele kosten 
voor investeringen in 
technologieën die boven het 
gemiddelde bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen;

• 30% op subsidiabele kosten 
voor investeringen die boven het 
gemiddelde scoren;

• 15% op subsidiabele kosten van 
overige investeringen;

VLIF-waarborg voor 
investeringen en 
overnames in de 
landbouw

Doel de toegang tot krediet voor land- 
en tuinbouwbedrijven makkelijker te 
maken.

De kredieten die in aanmerking komen 
voor waarborg moeten bij een door het 
VLIF erkende kredietinstelling aangegaan 
worden. Daarnaast waarborgt het VLIF het 
kredietgedeelte dat wordt aangegaan om 
door het VLIF subsidiabele investeringen 
uit te voeren. De te waarborgen verrichting 
hoeft niet geselecteerd te worden voor 
subsidie om in aanmerking te komen voor 
VLIF-waarborg.

maximaal 80% op 2 miljoen Euro 
subsidiabele investeringskosten

VLIF- innovatiesteun Innovatieve ideeën en concepten op het 
vlak van productie, verwerking en afzet 
van landbouwproducten te realiseren in 
de praktijk. Land- en tuinbouwbedrijven 
die investeringen aangaan met dergelijk 
innovatief doel nemen een pioniersrol 
op binnen de sector.

stimuleert pure innovatie en vernieuwing 
op land- en tuinbouwbedrijven en vormt 
een aanvulling op de reguliere VLIF-
investeringssteun

40% steun

Overheidssteun voor 
groene stroom/warmte

Land- en tuinbouwbedrijven komen in 
aanmerking voor steun die de Vlaamse 
overheid (VEKA) verleent voor groene 
energie en warmte-krachtbesparing

• calls voor groene stroom voor nieuwe
 - zonnepanelen met een 

omvormervermogen groter dan 40 kW 
tot en met 2 MW

 - windturbines op land met een 
turbinevermogen groter dan 10 kW tot 
en met 300 kW

• calls voor groene warmte, restwarmte, 
warmtenetten en biomethaan.

• premies voor micro-WKK kleiner dan 
10 kW

• steuncertifi caten voor specifi eke 
projecten van groenestroomproductie en 
warmte-krachtbesparing, b.v. WKK’s op 
aardgas of biogas

calls voor groene stroom  en 
warmte

Vlaio - Voor
kmo's in de bio-
economie (uit industrie, 
primaire landbouw en 
aquacultuur)

Piloottrajecten bio-gebaseerde 
toepassingen

Bij de omschakeling naar een circulaire 
economie speelt ook de bio-economie een 
belangrijke rol speelt. In een bio-economie 
worden hernieuwbare grondstoff en, biogas 
en biomassa duurzaam geproduceerd en 
gebruikt voor een waaier aan toepassingen 
zoals bio-gebaseerde producten. Dit 
kan dus ook biogas zijn testen van de 
haalbaarheid van het opschalen van een 
bio-gebaseerde toepassing

45% tot 35% van de 
projectbegroting – minimaal 
€ 20.000 en maximaal € 100.000
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Instrument Beschrijving Technieken Budget Link
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voor investeringen in 
energiebesparing en 
hernieuwbare energie

Artikel 69 van het Wetboek 
Inkomstenbelastingen (W.I.B.) 
verhoogde aftrek voor investeringen 
in energiebesparende maatregelen 
en hernieuwbare energie. Voor grote 
ondernemingen in 2021 13,5 %; het 
netto-bedrag dat de onderneming 
terugkrijgt als "subsidie" bedraagt dan 
ongeveer 4,5 % van het in aanmerking 
komende investeringsbedrag. 
Voor eenmanszaken en ondernemingen 
die voldoen aan de fi scale defi nitie 
van kleine vennootschap geldt een 
investeringsaftrek van 25% voor 
investeringen tot eind 2022, en 
bedraagt de netto-subsidie dus ca 7,5%.

In aanmerking komende investeringen 
zijn: biomassa - isolatie – PV - 
verhogen energetisch rendement 
- verwarming, verlichting, ventilatie – 
warmtekrachtkoppeling – warmtepompen 
– warmterecuperatie – windenergie – 
zonneboilers.

VLIF-investeringssteun Het doel van de VLIF-investeringssteun 
voor land- en tuinbouwbedrijven is:
1. een effi  ciënter gebruik van energie en 

water
2. de verbetering van de luchtkwaliteit, 

onder meer via de reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen, fi jn stof 
en ammoniak

3. het verhogen van de weerbaarheid

De steunomvang hangt af van de 
mate waarin de investeringen de 
duurzaamheid van de land- en 
tuinbouwproductie verbetert. Elke 
investering krijgt hierop een score 
volgens vooraf bepaalde selectiecriteria

Waterafdekking, aansluiting op extern 
energienetwerk, koude-warmte-
opslag (KWO), pocketvergisters, 
warmtepompen, warmterecuperatie-
systemen, warmtewisselaars, 
gasverwarmingsinstallaties, 
rookgasreinigers (WKK), etc.

• 40% op subsidiabele kosten 
voor investeringen in 
technologieën die boven het 
gemiddelde bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen;

• 30% op subsidiabele kosten 
voor investeringen die boven het 
gemiddelde scoren;

• 15% op subsidiabele kosten van 
overige investeringen;

VLIF-waarborg voor 
investeringen en 
overnames in de 
landbouw

Doel de toegang tot krediet voor land- 
en tuinbouwbedrijven makkelijker te 
maken.

De kredieten die in aanmerking komen 
voor waarborg moeten bij een door het 
VLIF erkende kredietinstelling aangegaan 
worden. Daarnaast waarborgt het VLIF het 
kredietgedeelte dat wordt aangegaan om 
door het VLIF subsidiabele investeringen 
uit te voeren. De te waarborgen verrichting 
hoeft niet geselecteerd te worden voor 
subsidie om in aanmerking te komen voor 
VLIF-waarborg.

maximaal 80% op 2 miljoen Euro 
subsidiabele investeringskosten

VLIF- innovatiesteun Innovatieve ideeën en concepten op het 
vlak van productie, verwerking en afzet 
van landbouwproducten te realiseren in 
de praktijk. Land- en tuinbouwbedrijven 
die investeringen aangaan met dergelijk 
innovatief doel nemen een pioniersrol 
op binnen de sector.

stimuleert pure innovatie en vernieuwing 
op land- en tuinbouwbedrijven en vormt 
een aanvulling op de reguliere VLIF-
investeringssteun

40% steun

Overheidssteun voor 
groene stroom/warmte

Land- en tuinbouwbedrijven komen in 
aanmerking voor steun die de Vlaamse 
overheid (VEKA) verleent voor groene 
energie en warmte-krachtbesparing

• calls voor groene stroom voor nieuwe
 - zonnepanelen met een 

omvormervermogen groter dan 40 kW 
tot en met 2 MW

 - windturbines op land met een 
turbinevermogen groter dan 10 kW tot 
en met 300 kW

• calls voor groene warmte, restwarmte, 
warmtenetten en biomethaan.

• premies voor micro-WKK kleiner dan 
10 kW

• steuncertifi caten voor specifi eke 
projecten van groenestroomproductie en 
warmte-krachtbesparing, b.v. WKK’s op 
aardgas of biogas

calls voor groene stroom  en 
warmte

Vlaio - Voor
kmo's in de bio-
economie (uit industrie, 
primaire landbouw en 
aquacultuur)

Piloottrajecten bio-gebaseerde 
toepassingen

Bij de omschakeling naar een circulaire 
economie speelt ook de bio-economie een 
belangrijke rol speelt. In een bio-economie 
worden hernieuwbare grondstoff en, biogas 
en biomassa duurzaam geproduceerd en 
gebruikt voor een waaier aan toepassingen 
zoals bio-gebaseerde producten. Dit 
kan dus ook biogas zijn testen van de 
haalbaarheid van het opschalen van een 
bio-gebaseerde toepassing

45% tot 35% van de 
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€ 20.000 en maximaal € 100.000
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Connectum concepten 
geïntegreerde aanpak water en energie
Samen met innovatieve partners als o.a. Pulsar Power, Ther-
movault, Aug-E, Agrippa, ondernemingen zoals Cordeel, drink-
watermaatschappijen, kennisinstellingen (Energyville, VITO, In-
agro, Proefcentra groente- en fruitteelt), VVSG en overheden 
werkt Connectum concepten uit waarin de Connectum oplos-
singen mee worden geïntegreerd om water en groene energie 

efficiënter en slim te beheren en aan te sturen.
Connectum speelt hierin een verbindende rol tussen de ver-
schillende partijen en neemt het initiatief om in te schrijven op 
pilootprojecten bij proeftuinen Droogte, Waterchallenge en 
LogiGrid Solutions.
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