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Koppert Cress 
Growing Impact: weg met fossiel

Energie is een hoofdthema bij een duurzame tuinbouw. We 

willen uiteindelijk fossiele brandstoffen helemaal uit kunnen 

bannen. Dat doen we door beschikbare energie maximaal te 

benutten en verliezen te minimaliseren. Daarom sluiten we 

zoveel mogelijk bronnen van warmte en koude aan op het 

circulaire warmte-koudesysteem in ons bedrijf. 

 

Het begint bij de plantjes. Die hebben een goed klimaat nodig 

om te groeien. Naast licht en water is de temperatuur hierin 

cruciaal. Uiteindelijk is een kas bedoeld om het optimale uit 

het buitenklimaat te halen en daar techniek, zoals lampen, 

verwarming en koeling, bij te gebruiken ter ondersteuning. 

 

De zon geeft ons voldoende energie om jaarrond te kunnen 

telen, alleen niet altijd op de momenten waarop wij het nodig 

hebben. Om die reden gebruiken wij een seizoensbuffer. 

Op circa 150 meter onder het bedrijf bevinden zich een war-

me waterbuffer en een koude water buffer tussen de poreuze 

zandlagen. Dit noemen wij onze warmte-koudeopslag (WKO). 

In de zomer halen we koud water uit de ene buffer om onze  

 

kas te koelen, waarbij we de daarbij ‘geoogste’ warmte weer 

opslaan in de warme buffer, en in de winter gebruiken we de 

warmte uit de andere bel om de kas te verwarmen. 

 

We proberen zo efficiënt mogelijk om te gaan met de warm-

te en koude die ons bedrijf produceert. Daarom hebben we 

luchtbehandelingskasten in de kas staan die heel efficiënt de 

lucht kunnen koelen en verwarmen. De warmte of koude die 

hieruit wordt onttrokken kan dan weer opgeslagen worden 

in de WKO. 

 



 

We gebruiken belichting voor de momenten dat er onvoldoende 

daglicht beschikbaar is. LED is de meest efficiënte lichtbron die 

hiervoor gebruikt kan worden en wordt door Koppert Cress op 

grote schaal toegepast. Ondanks het feit dat deze lichtbron fors 

efficiënter is dan alternatieven, produceren LED’s ook warmte. 
Deze warmte wordt door middel van waterkoeling aan het ar-

matuur onttrokken en in de WKO opgeslagen. 

 

Alleen warmte onttrekken uit de kas vinden wij niet genoeg, dus 

probeert KC ook andere bronnen van restwarmte te benutten. 

Zo oogsten wij ook warmte uit het oppervlakte water. Dat wordt 

aquathermie genoemd.  

Net als de koelkast thuis produceren de grote koelkasten van 

Koppert Cress restwarmte. Dit wordt ook opgeslagen in de 

WKO. 

 

Dankzij een greendeal hebben we toestemming om water tot  

40 graden in de grond op te slaan in plaats van de gebruikelijke 

25 graden. Dit maakt het WKO systeem nog efficiënter.  

 

Daarnaast hebben we ons dak uitgerust met bijna 2000 m2 

aan zonnecollectoren die het water nog verder kunnen 

opwarmen. 

 

Op dit moment slaan we nog restwarmte op vanuit de WKK 

die in het naastgelegen bedrijf staat. En we gebruiken nog 

gas om onze oudere kassen te verwarmen. Om dit gebruik 

van fossiele brandstoffen helemaal te stoppen, hebben wij 

ons aangesloten bij een geothermieproject met 30 andere 

telers waarbij gezamenlijk een aardwarmtebron wordt ge-

realiseerd.  

 

Met dit scala aan technische ontwikkelingen kunnen wij in 

2020 helemaal fossielvrij telen. 

 

Koppert Cress is een succesvolle onderneming die 

een gezonde wereld en gezonde mensen ambieert. 


